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1. Опис навчальної практики 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень, назва освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління й 

адміністрування» 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

________ 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– денна – 90 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – ____; 

самостійної роботи 

студента – ___. 

Освітній рівень: 

Бакалавр 

 

Освітня програма: 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

20 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

год. 

Самостійна робота 

50 год. 

Індивідуальні заняття: 

 

Вид контролю: залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
Навчальну практику «Вступ до фаху» проходять студенти першого курсу з 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти.  

Мета навчальної практики «Вступ до фаху» – підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми, що характеризуються 

комплексністю та певною невизначеністю умов у професійній діяльності у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Основними завдання навчальної практики «Вступ до фаху» є: формування розуміння 

базових складових структури процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів, банківської 

справи та страхування; напрацювання вміння визначати перспективи та необхідні 

компетентності працевлаштування у сфері фінансових відносин; оволодіння навичками 

співучасті у розробці та реалізації освітньо-професійної програми спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування»; набуття навичок раціонального вибору навчальних і 

тренінгових програм і дисциплін, підвищення рівня своєї кваліфікації. 

Предметом навчальної практики «Вступ до фаху» є складові системи організації 

підготовки фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого 

(бакалаврського) рівня. 

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.  

Пререквізити Постреквізити 

Політична економія Основи наукових досліджень 

Основи демократії Фінанси 

Історія економіки та економічної думки Гроші та кредит 

Ділова українська мова Страхування 

Безпека життєдіяльності Банківська справа 

Іноземна мова Центральний банк і грошово-кредитна система 

Фізичне виховання Макроекономіка  

Мікроекономіка Кількісні методи в економіці 

Філософія  Бухгалтерський облік 

Вища математика  

Національна економіка  

Компетентності, яких набувають студенти в результаті проходження навчальної 

практики «Вступ до фаху»:  

Загальні: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 03. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК 06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 09. Здатність бути  а критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Здатність працювати автономно. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК.14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань, природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення  здорового способу життя. 

Спеціальні: 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 
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інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Програмні результати навчання з навчальної практики «Вступ до фаху»: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних 

систем. 

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних 

фінансових систем та їх структури. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової 

систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання 

діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем 

та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній 

діяльності. ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» В 

УКРАЇНІ 

 

Тема 1. Теоретико-методичні основи функціонування вищої освіти в Україні 

1. Організаційні засади функціонування системи вищої освіти в Україні. 

2. Місце Уманського НУС у системі вищої освіти України.  

 

Тема 2. Сучасна система оцінювання знань і вмінь у вищій школі України 

1. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.  

2. Засади функціонування Європейської кредитно-трансферної й акумулюючої 

системи організації навчального процесу (ECTS) в Україні.  

 

Тема 3. Організація освітньо-виховного процесу в Уманському НУС 

1. Нормативно-правове забезпечення організації навчального процесу в Уманському 

НУС.  

2. Організація навчального процесу в Уманському НУС. 

3. Студентське самоврядування в Уманському НУС 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

 

Тема 4. Навчальний процес першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

1. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу.  

2. Вибіркові компоненти освітнього циклу.  

3. Роль випускової кафедри у підготовці фахівців спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування». 

 

Тема 5. Сфери працевлаштування фахівців спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

1. Місце фахівця спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» на ринку 

праці  

2. Підприємство та підприємництво як сфера професійної діяльності.  

3. Особливості функціонування в Україні установ банківської сфери та небанківських 

фінансово-кредитних установ.  

4. Страхова галузь як об’єкт професійних інтересів.  

5. Фінансові установи й організації вищої державної влади й органів місцевого 

самоврядування.  

6. Інші об’єкти професійного працевлаштування. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому 

числі усього 

у тому 

числі 

л п с.р. л п с.р. 

Змістовий модуль 1. Система вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в Україні 

Тема 1. Теоретико-методичні основи 

функціонування вищої освіти в Україні 
14 2 2 10     

Тема 2. Сучасна система оцінювання знань і 

вмінь у вищій школі України 
18 4 4 10     

Тема 3. Організація освітньо-виховного процесу 

в Уманському НУС 
18 4 4 10     

Разом за змістовим модулем 1 50 10 10 30     

Змістовий модуль 2. Особливості освітнього процесу та можливості професійного 

розвитку  фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Тема 4. Навчальний процес першого 

(бакалаврського) рівня освіти спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

22 6 6 10     

Тема 5. Сфери працевлаштування фахівців 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

18 4 4 10     

Разом за змістовим модулем 2 40 10 10 20     

Всього 90 20 20 50     

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Система вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в Україні 

1 
Тема 1. Теоретико-методичні основи функціонування вищої освіти в 

Україні 
2 

2 
Тема 2. Сучасна система оцінювання знань і вмінь у вищій школі 

України 
2 

3 Тема 3. Організація освітньо-виховного процесу в Уманському НУС 4 

 Разом за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2. Особливості освітнього процесу та можливості професійного 

розвитку  фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

8 
Тема 4. Навчальний процес першого (бакалаврського) рівня освіти 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
6 

9 
Тема 5. Сфери працевлаштування фахівців спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
4 

 Разом за змістовим модулем 2 10 

 Всього  20 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Система вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» в Україні 

1 
Тема 1. Теоретико-методичні основи функціонування вищої освіти в 

Україні 
10 

2 
Тема 2. Сучасна система оцінювання знань і вмінь у вищій школі 

України 
10 

3 Тема 3. Організація освітньо-виховного процесу в Уманському НУС 10 

 Разом за змістовим модулем 1 30 

Змістовий модуль 2. Особливості освітнього процесу та можливості професійного 

розвитку  фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

8 
Тема 4. Навчальний процес першого (бакалаврського) рівня освіти 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 
10 

9 
Тема 5. Сфери працевлаштування фахівців спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» 
10 

 Разом за змістовим модулем 2 20 

 Всього  50 

 
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час проходження практики «Вступ до фаху» використовуються наступні методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 

– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у форматі 

лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за допомогою платформ 

Zoom, Google Meet, Moodle. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під проходження навчальної практики «Вступ до фаху» »для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  
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Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми методом 

усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем за 

допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з навчальної практики «Вступ до фаху» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума 

балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені методичними вказівками для самостійного опрацювання; повнота, якість і 

вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й 

усних відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за 

кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення 

модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача 

модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання 

студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів його 

поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально 

можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне перескладання модуля у 

терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної практики  

«Вступ до фаху» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК ЗМ 

2 

Сума балів, 

всього 
10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 100 

Практичні заняття 5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 
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• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу 

чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних завдань і 

самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Вступ до фаху: програма навчальної практики для здобувачів освіти першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» денної і заочної форм навчання / Укладач: к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. 16с. (0,78 у.д.а.) 

 
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова: 

1. Конституція України: закон України № 254к від 28.06.1996 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 

1. Положення про організацію освітнього процесу в Уманському національному 

університеті садівництва від 30.04.2015р. URL: 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-

osvitnogo-procesu-v-Umanskomu-NUS.pdf 

2. Про вищу освіту: закон України № 1556 у редакції від 09.08.2019 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти: наказ 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-Umanskomu-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya--Pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-Umanskomu-NUS.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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Міністерства освіти і науки України № 866 від 20.06.2019 р. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-

finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf. 

4. Про освіту: закон України № 2145 від 05.09.2017 зі змінами та доповненнями 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

5. Статут Уманського національного університету садівництва від 31.01.2019 р. URL: 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/STATUT-2019.pdf 

6. Стратегія розвитку Уманського національного університету садівництва на 2020–

2025 рр. URL: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/other/strategiya-rozvitku-

2020-2025.pdf 

7. Цивільний кодекс України: закон України № 435-IV у редакції від 17.10.2019р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

 

Допоміжна: 
1. Антикорупційна програма Уманського національного університету садівництва 

URL: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/ANTIKORUPCiJNA-

PROGRAMA-UNUS.pdf 

2. Кодекс академічної доброчесності Уманського національного університету 

садівництва URL: https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/kodeks-

akademichnoi-dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

3. Основні напрями розвитку Уманського національного університету садівництва 

на 2020–2021 рр. URL: 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/napryami-rozvitku-unus-na-

2020-2021-rr.pdf 

4. Про затвердження антикорупційної програми Уманського національного 

університету садівництва: наказ Уманського НУС 01-05/553 від 22.12.2018р. URL: 

https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/nakaz-(2).pdf 

5. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії в Уманському НУС  

6. Положення про організацію освітнього процесу в Уманському НУС  

7. Положення про академічну мобільність студентів Уманського НУС  

8. Положення про систему управління навчанням Moodle Уманського НУС  

9. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату серед 

здобувачів вищої освіти в Уманському НУС  

10. Положення про дипломне проектування в Уманському НУС  

11. Положення про академічну успішність в Уманському НУС: 

12. Положення про порядок проведення моніторингу і контролю якості освіти в 

Уманському НУС  

13. Положення про рейтингове оцінювання наукової, громадської, спортивної та 

культурно-масової діяльності студента Уманського НУС  

14. Положення про організацію проведення практичної підготовки студентів 

Уманського НУС  

15. Положення про організацію проведення практики та стажування студентів 

Уманського НУС за кордоном  

16. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищой освіти  

17. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

в Уманському НУС  

18. Положення про порядок визнання результатів навчання в інших ЗВО в 

Уманському НУС  

19. Положення про порядок визнання в Уманському НУС результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-magistr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/nakaz-(2).pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/ek.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/ek.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitnij-proces.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-studentiv-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-sistemu-upravlinnya-navchannyam-Moodle-Umanskogo-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-sistemu-zapobigannya-ta-viyavlennya-akademichnogo-plagiatu-sered-zdobuvachiv-vishhoi-osviti-v-umanskomu-nus-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2016/Pro-diplomne-proektuvannya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-akademichnu-uspishnist-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-poryadok-provedennya-monitoringu-i-kontrolyu-yakosti-osviti-2020-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-(2).pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/Polozhennya-(2).pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/pro-organizaciyu-provedennya-praktichnoyi-pidgotovki.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-organizaciyu-provedennya-praktiki-ta-stazhuvannya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/polozhennya/Polozhennya-pro-organizaciyu-provedennya-praktiki-ta-stazhuvannya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2018/education/Polozhennya-pro-iNPS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-zyao.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-neformalnoi-osviti-08-10-2020.pdf
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20. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту 

кваліфікаційної (дипломної) роботи в Уманському НУС  

21. Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду 

освітньої програми в Уманському НУС  

22. Порядок супроводу (надання допомоги) особам з інвалідністю та іншим 

маломобільним групам студентства в Уманському НУС  

23. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Уманському НУС  

24. Положення про гаранта освітньої програми в Уманському НУС  

25. Положення про апеляцію здобувачів вищої освіти щодо оцінки, отриманої під 

час підсумкового семестрового контролю в Уманському НУС  

26. Положення про організацію поточного, семестрового контролю та проведення 

атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій в Уманському НУС  

27. Положення про методичне забезпечення освітнього процесу в Уманському 

НУС  

28. Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників Уманського НУС  

29. Положення про порядок замовлення, виготовлення та видачу академічних 

довідок в Уманському НУС 

30. Положення про вибіркові дисципліни в Уманському НУС (від 03.09.2021) 

31. Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів Уманського НУС 

32. Концепція національного виховання студентської молоді в Уманському НУС 

33. Положення про огляд-конкурс Краща академічна група УНУС 

34. Положення про організацію виховної роботи в Уманському НУС 

35. Положення про комісію з питань планування та організації виховної роботи 

серед студентів університету 

36. Положення про куратора студентської академічної групи 

37. Положення про студентський гуртожиток Уманського НУС 

38. Положення про студентське самоврядування Уманського НУС 

39. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Уманського 

НУС 

40. Наказ №01-05/32 від 17.02.2020 "Про комісію з питань запобігання булінгу в 

Уманському НУС" 

41. Інформаційна система управління навчанням в Уманському НУС 

42. Положення про стипендіальну комісію Уманського НУС 

43. Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та 

дискримінації в Уманському НУС 

44. Вступ до фаху: навчальний посібник / [Ситник Н. С., Дубик В.Я., Круглякова 

В.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020.  256 с. 
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https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-10.07.2019.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-diplomne-proektuvannya-unus-10.07.2019.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/2/polozhennya-pro-osvitni-programi.zip
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/edu/poryadok-suprovodu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2019/edu/poryadok-suprovodu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-dualnu-formu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-garanta.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-apelyaciyu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-organizaciyu-potochnogo-semestrovogo-kontrolyu-ta-provedennya-atestacii-zdobuvachiv-osviti-iz-zastosuvannyam-distancijnih-tehnologij.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-metodichne-zabezpechennya-vid-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2020/polozhennya-pro-metodichne-zabezpechennya-vid-08-10-2020.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/akademichna-mobilnist.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/akademichna-mobilnist.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-poryadok-zamovlennya-vigotovlennya-ta-vidachu-akademichnih-dovidok.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-poryadok-zamovlennya-vigotovlennya-ta-vidachu-akademichnih-dovidok.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-pro-vibirkovi-disciplini-v-umanskomu-nus.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/polojenyantsa.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/Koncepciya-nacionalnogo-vihovannya-studentskoyi-molodi.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2017/nakaz_Krashha-akademichna-grupa-UNUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2016/Polozhennya-pro-organizaciyu-vihovnoyi-roboti-v-Umanskomu-NUS.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/nakazi/Polozhennya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/nakazi/Polozhennya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/POLOZhENNYa-pro-kuratora(1).pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/Polozhennya-pro-studentskij-gurtozhitok.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2021/polozhennya/polozhennya-prostudentske-samovryaduvannya-umanskogo-nacionalnogo-universitetu-sadivnictva.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/instrukcii/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/instrukcii/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/nakazi/nakaz.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/2020/nakazi/nakaz.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/instrukciya/moodle2vidannya.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/docs/other/2017/Polozhennya-pro-stipendialnu-komisiyu.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-protidiyu-seksualnim-domagannyam.pdf
https://www.udau.edu.ua/assets/files/legislation/polozhennya/2019/polozhennya-pro-protidiyu-seksualnim-domagannyam.pdf
https://mon.gov.ua/ua
https://naqa.gov.ua/
https://www.udau.edu.ua/
https://mon.udau.edu.ua/

