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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблено як складова частина системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Маріупольського державного університету. 

Положенням встановлюються однакові вимоги до змісту й оформлення комплексів 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін (далі – КНМЗНД), 

передбачених навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти у Маріупольському державному університеті (далі – МДУ). 
1.2. Передбачений Положенням зміст навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної якості 

освітньої діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента й зберегти 

структурно-логічну схему підготовки, наступність у викладанні навчальних дисциплін. 

1.3. Вимоги Положення є обов’язковими для всіх кафедр МДУ. 

1.4. Відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері авторського 

права, КНМЗНД, виконані відповідно до ліцензійних умов, відносяться до категорії 

«службових творів». Зокрема, особисті немайнові права інтелектуальної власності на 

службовий твір будуть належати авторові або співавторам (розробнику/ам КНМЗНД), а 

майнові права (виключні) – Маріупольському державному університету. До КНМЗНД 

застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», Положення про реєстрацію авторського права на службові твори, 

створені в Маріупольському державному університеті.  
1.5. Положення  розроблено  відповідно  до  таких  законодавчих  та  нормативних 

документів: 

 Закону України «Про освіту»; 

 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року;  
 Постанови КМУ «Про затвердження Положення про акредитацію 

вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах» № 978 від 09.08.2001 року;  

 Постанови КМУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» № 1187 від 30.12.2015 року;  

 Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському 

державному університеті, затверджене наказом ректора № 196 від 26.06.2015 року;  

 Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Маріупольському державному університеті, затверджене 

наказом ректора № 110 від 06.04.2015 року;  

 Положення про організацію контролю та оцінювання успішності 

навчання студентів МДУ, затверджене наказом ректора № 332 від 26.11.2015 року;  

 Положення про ректорський контроль знань студентів 

Маріупольського державного університету, затверджене наказом ректора № 332 

від 26.11.2015 року. 

 

2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державні 

стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових 
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навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, 

практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; 

контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового 

контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів, виконання 

індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт.  
2.2. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни – це 

система засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація освітніх 

і виховних завдань, сформульованих навчальною програмою дисципліни.  
2.3. КНМЗНД – це сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів 

на паперовій та в електронній формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання 
студентами робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом 

підготовки студентів відповідного ступеня за певною спеціальністю.   
2.4. КНМЗНД повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу – 

повідомлення навчальної інформації та її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, 

умінь і навичок, набуття компетентностей та результатів навчання, їх застосування й 

контроль. КНМЗНД розробляються для всіх навчальних дисциплін відповідно до 

навчального плану.  
2.5. Структура комплексу навчально-методичного забезпечення зумовлена його 

функціями і цільовим призначенням.  
Структура КНМЗНД 

 Титульний аркуш КНМЗНД (Додаток 1);

 Зміст КНМЗНД;
 Робоча програма навчальної дисципліни;

 Навчальний контент;

 Методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять, 
завдання для лабораторних робіт;

 Дидактичне забезпечення самостійної роботи;

 Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;
 Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками 

(посібниками) з дисципліни. 
2.5.1. Робоча програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом МДУ, 

містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні 

форми її вивчення та їх обсяг, заплановані результати навчання, порядок оцінювання 

результатів навчання. Розробляється робоча програма кафедрою для кожної навчальної 

дисципліни на підставі освітньої програми спеціальності, навчального та робочого 

навчального планів підготовки фахівців за спеціальностями. 

Загальний обсяг робочої програми навчальної дисципліни становить 5-20 сторінок 

з урахуванням обсягу дисципліни.  

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є:  

- ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу зі 

змістом освіти, 

критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо; 

- встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та стандартам вищої 

освіти під час акредитації;  

- встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми програмами, у 

попередні роки (при поновленні на навчання), а також у неформальній та 

інформальній освіті. 

Складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є:  

опис навчальної дисципліни,  

мета вивчення дисципліни.  

обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за формами 

організації освітнього процесу та видами навчальних занять,  



статус дисципліни: нормативна чи вибіркова,  

передумови для вивчення дисципліни (наприклад, перелік дисциплін, які мають 

бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання тощо), 

програма навчальної дисципліни:  

очікувані результати навчання з дисципліни,  

критерії оцінювання результатів навчання,  

засоби оцінювання результатів навчання, форми поточного та підсумкового 

контролю,  

інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою),  

рекомендовані джерела інформації.   

Структура робочої програми навчальної дисципліни визначена нормативними 

документами Університету (Додаток 2). 

Мета навчальної дисципліни  

Для обов’язкових дисциплін зазначається місце навчальної дисципліни в освітній 

програмі (зокрема, для нормативних дисциплін – визначені освітньою програмою 

компетентності та програмні результати навчання, для формування яких 

використовується ця навчальна дисципліна; для вибіркових дисциплін – пояснення 

можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни). 

Програма навчальної дисципліни є одним із складників робочої програми та 

повинна містити такі компоненти: основні теми дисципліни, у тому числі (за наявності) 

теми практичних, семінарських та лабораторних занять, орієнтовна тематика 

індивідуальних завдань;  

Результати навчання  

Формулювання результатів навчання для нормативних дисциплін має базуватися 

на результатах навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних 

результатах навчання) та деталізувати їх. Формулювання результатів навчання мають 

зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення 

певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою 

програмою. 

Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни; Мінімальний пороговий рівень оцінки 

варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну 

позитивну оцінку використовуваної в Університеті шкали. 

Засоби оцінювання результатів навчання, форми поточного та підсумкового 

контролю 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання можуть 

бути: екзамени; комплексні іспити; стандартизовані тести; наскрізні проекти; командні 

проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах; завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, 

реальних об’єктах, інші види індивідуальних та групових завдань. 

Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина робоча програма 

навчальної дисципліни з виділенням в ній аудиторних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, форм контролю тощо для кожної з них. 

Для різних спеціальностей (напрямів підготовки) розробляються різні робочі 

програми. Виняток становлять робочі програми навчальних дисциплін, вивчення яких є 

обов’язковим у підготовці студентів усіх спеціальностей (напрямів підготовки). 

Робоча програма як внутрішній нормативний документ визначає контент, форми 

його організації, методи контролю; на її основі розробляються посібники, методичні 

рекомендації для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного 

характеру, що забезпечують успішне опанування програмного матеріалу. 



Робоча програма навчальної дисципліни розглядається та затверджується щорічно 

на початку навчального семестру на засіданні кафедри і підписується завідувачем 

кафедри / погодження з керівником групи забезпечення.  Виключення становлять робочі 

програми нормативних навчальних дисциплін, вивчення яких є обов’язковим для всіх 

спеціальностей Університету. Робочі програми таких навчальних дисциплін 

затверджуються на 3 роки, щорічні оновлення оформлюються у вигляді додатків до них 

(Додаток 3).  

Робоча навчальна програма дисципліни, не затверджена відповідним чином, не дає 

права викладачеві на проведення занять. 

Перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни можливо за умови 

змін у кількості аудиторних годин не більше, ніж 10% від загальної кількості аудиторних 

годин. 

2.5.2. Навчальний контент 

Навчальний контент – конспект або розширений план лекцій. 

Навчальний контент – це навчально-методична розробка, яка повинна містити 

стислий виклад лекційного матеріалу відповідно до затвердженої робочої програми 

навчальної дисципліни зі списком основної і додаткової літератури, рекомендованої 

студентам за темами лекцій. 

2.5.3. Методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) 

занять, завдання для лабораторних робіт 

2.5.3.1. Методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять 

- план занять, де зазначено тему, обсяг аудиторних годин за кожною темою та 

перелік питань, які підлягають розгляду; 

- короткий теоретичний коментар до кожної теми, що допомагає студентові 

ознайомитися із сутністю питань, обговорюваних/досліджуваних на 

семінарському/практичному занятті, з посиланнями на додаткові НММ, які дозволяють 

вивчити їх глибше; 

 питання, що виносяться на обговорення та список літератури із зазначенням 

конкретних сторінок, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при підготовці до 

семінару (список літератури оформлений відповідно до правил бібліографічного опису); 

- тексти ситуацій для аналізу, умови завдань тощо, які розглядаються на 
семінарських (практичних) заняттях; 
2.5.3.2.  Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт 

- план виконання лабораторних робіт із зазначенням теми, обсягу аудиторних 
годин за кожною темою; 

- короткий теоретичний коментар за кожною темою, що дозволяє студентові 
зрозуміти суть явищ, які досліджуються у лабораторній роботі; 

- посилання на джерела, що допомагають студентам ґрунтовно підготуватися до 
лабораторної роботи; 

- мета та завдання кожної лабораторної роботи, методика її виконання; 
- шкала оцінювання; 
2.5.4. Дидактичне забезпечення самостійної роботи самостійної роботи студентів 

Оформлення даного розділу повинно відповідати методичним рекомендаціям про 
організацію та форми самостійної роботи студентів у Маріупольському державному 

університеті. 

2.5.4.1. Орієнтовна тематика курсових робіт та методичні рекомендації до їх 
виконання (якщо передбачені навчальним планом); 

2.5.5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 
2.5.5.1.  Питання, задачі, завдання або кейси для поточного контролю.  
2.5.5.2. Перелік питань, що виносяться на залік. 
2.5.5.3. Перелік питань, що виносяться на екзамен, екзаменаційні білети.  
2.5.5.4..  
2.5.5.5. Завдання для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 
навчальної дисципліни (завдання для комплексної контрольної роботи, ректорської 
контрольної роботи) та інші завдання, визначені у п.2.5.1. 



Бланк екзаменаційного білета призначено для запису змісту питань, що виносяться 

на підсумковий контроль. Оформлення бланка екзаменаційного білета здійснюється 

відповідно до Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання 

здобувачів вищої освіти у МДУ, затвердженого наказом від 26 листопада 2015 року № 

332. 
Білети до екзамену розробляються екзаменатором, розглядаються та 

затверджуються щорічно на засіданні кафедри (не пізніше ніж за один місяць до початку 
сесії), підписуються екзаменатором і завідувачем кафедри. 

Екзаменаційні білети можуть формувати окремий розділ КНМЗНД або зберігатися 
в окремій теці на кафедрі. 

2.5.5.6. Завдання для комплексної контрольної роботи. 

Комплексна контрольна робота (далі – ККР) – це перелік формалізованих завдань 
професійного спрямування, розв’язання яких потребує від студента не розрізнених знань 

окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування. 
ККР розробляється відповідною кафедрою з урахуванням освітньо-професійної 

програми, структурно-логічної схеми підготовки, робочої навчальної програми. 
Комплексна контрольна робота проводиться тільки в письмовій формі. Матеріали 

ККР містять: 

- коротку загальну характеристику комплексних контрольних завдань; 

- варіанти завдань, складені на зразок білетів або за тестовими технологіями. 
Кожний студент, який залучений до написання ККР, повинен мати свій варіант завдань; 

- критерії оцінювання; 
- перелік довідкової літератури (таблиць, обладнання тощо), яку дозволяється 

використовувати під час виконання ККР. 
Підготовка, оформлення ККР та їх проведення здійснюється відповідно до 

Рекомендацій щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт в МДУ. 

2.5.5.7.Завдання для післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни. 

Післяатестаційний моніторинг набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни є 
контролем стійкості знань, умінь та навичок і проводиться з дисциплін, які були вивчені в 

попередньому семестрі для перевірки залишкових знань студентів. 
Післяатестаційний моніторинг проводиться у вигляді ректорських контрольних 

робіт відповідно до Положення про ректорський контроль знань студентів 
Маріупольського державного університету, затвердженого наказом від 23 грудня 2015 

року № 361. 

2.5.6. Перелік навчально-методичних посібників, технічних засобів навчання 

тощо. 
До цього переліку входять: 

 навчальні й навчально-методичні посібники, в тому числі для дистанційного 
навчання;  

 методичне забезпечення тренінгових технологій навчання; 

 матеріали для мультимедійного супроводу; 

 тренінгові комп’ютерні програми; 

 комп’ютерні лабораторні практикуми (віртуальні лабораторні роботи); 

 контрольно-тестові програми; 

 навчальні відеофільми;  
 аудіозаписи, інші матеріали, призначені для передачі телекомунікаційними 

каналами зв’язку;  
 технічні засоби; 

 програмне забезпечення тощо. 
2.5.7. Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними 

підручниками (посібниками) з дисципліни. 
У цьому розділі КНМЗНД надається перелік джерел, які використовуються 

студентами під час вивчення навчальної дисципліни, та їх наявність у бібліотеці МДУ 
(Додаток 4). 

 



2.6. Структура комплексу навчально-методичного забезпечення інтегрованої 
дисципліни.  

 Титульний аркуш КНМЗНД для інтегрованої дисципліни (Додаток 5);  

 Зміст КНМЗНД інтегрованої дисципліни; 

 Навчальна програма інтегрованої дисципліни; 

 Робочі програми окремих аспектів (модулів) навчальної дисципліни; 

 Навчальний контент; 

 Методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять, 

завдання для лабораторних робіт;   

 Дидактичне забезпечення самостійної роботи; 

 Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

 Перелік навчально-методичних посібників, технічних засобів навчання тощо; 

 Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками 

(посібниками) з дисципліни. 

Для інтегрованих дисциплін розробляється єдина навчальна програма навчальної 

дисципліни. 

На її основі розробляються робочі навчальні програми окремих аспектів (модулів), 

якщо такі аспекти (модулі) передбачають форму контролю. 

Навчальний контент розробляється для окремих аспектів (модулів) відповідно до 

затвердженої робочої програми навчальної дисципліни. 

Методичні рекомендації до проведення практичних (семінарських) занять, 

завдання для лабораторних робіт, дидактичне забезпечення самостійної роботи, засоби 

діагностики навчальних досягнень студентів, перелік навчально-методичних посібників, 

технічних засобів навчання тощо, інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню 

навчальними підручниками (посібниками) з дисципліни розробляються окремо для 

кожного аспекту (модулю) інтегрованої дисципліни. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ КНМЗД 
3.1. КНМЗНД розробляє викладач (колектив викладачів) кафедри, який (які) 

забезпечують викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану 
підготовки студентів відповідного освітнього ступеня за спеціальністю.  

3.2. Завідувач кафедри та викладач (колектив викладачів), розробники КНМЗНД є 
відповідальними за його якісну підготовку. 
3.3. Навчально-методичні матеріали, які включаються до КНМЗНД, повинні 

відповідати сучасному рівню розвитку науки та техніки, передбачати логічно 
послідовний виклад змісту навчального матеріалу, використання сучасних методів і 

технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам якісно засвоювати 

навчальний матеріал і набувати умінь застосування набутих знань на практиці.  

3.4. Усі навчально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно до 
затвердженої робочої навчальної програми. 
3.5. Терміни розробки матеріалів визначаються завідувачем кафедри, за якою 

закріплена навчальна дисципліна, відповідно до регламенту роботи університету на 
поточний навчальний рік. Підготовка елементів КНМЗНД включається до 

індивідуального плану роботи викладача (розділ щодо методичної роботи): 

 розробка і затвердження робочої програми навчальної дисципліни; 
 розробка конспекту лекцій; 
 розробка рекомендацій проведення практичних / семінарських / лабораторних занять; 
 підготовка рекомендацій до самостійної роботи; 
 підготовка рекомендацій до виконання курсових робіт;  
 розробка засобів діагностики за усіма видами навчальних робіт із дисципліни; 
 оформлення документації КНМЗНД; 
 коригування (оновлення) матеріалів КНМЗНД. 
3.6. Апробація матеріалів КНМЗНД проводиться в перші два роки викладання 

навчальної дисципліни. Основне завдання апробації – оцінка якості засвоєння 

навчального матеріалу студентами, відповідності плану проведення всіх навчальних 



занять затвердженому розкладу, якості підготовки й логічної послідовності викладу 

навчального матеріалу. У процесі апробації допускається використання неповного 

КНМЗНД, проте він має бути достатнім мінімумом для засвоєння навчальної дисципліни 

студентами 
3.7. За результатами апробації матеріалів КНМЗНД його автор (автори) належно 

оцінює якість навчально-методичних матеріалів і готує повний комплект документації 

КНМЗНД. 

3.8. Завідувач кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна: 

 проводить моніторинг підготовки КНМЗНД; 

 забезпечує своєчасне затвердження на засіданні кафедри окремих 

розділів КНМЗНД. Результати внутрішнього контролю змісту та якості КНМЗНД 

відображаються в протоколах засідання кафедри. 

3.9.За результатами викладання дисципліни у наступні роки автори вносять зміни до 
КНМЗНД з метою поліпшення якості викладання, повного відображення сучасного 

стану науки та практики. 

 

4. ОФОРМЛЕННЯ КНМЗНД 

4.1. КНМЗНД розробляється єдиним за всіма формами навчання для окремої 
спеціальності (напряму підготовки). Винятком може бути лише випадок, коли 

розробниками КНМЗНД за різними формами навчання є різні автори. 

4.2. Кожний розділ КНМЗНД повинен бути представлений у друкованому вигляді. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ КНМЗНД 

5.1. Контроль за змістом і якістю розробки КНМЗНД покладається на завідувача 

кафедри, декана факультету, проректора з науково-педагогічної роботи шляхом вивчення 

матеріалів КНМЗНД (включення підготовки КНМЗНД до індивідуального плану роботи 

викладача та плану навчально-методичної роботи кафедри, своєчасності розгляду й 

затвердження робочої програми навчальної дисципліни), відвідування навчальних занять 

тощо. 
5.2. Результати контролю відображаються в протоколах засідань кафедри, науково-
методичної комісії факультету, Науково-методичної ради Університету. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. У зв’язку зі зміною законодавства й у разі необхідності до цього Положення 
можуть бути внесені доповнення та зміни шляхом їх розгляду на Вченій раді 

Університету та затвердженням наказом ректора Університету. 
 

 



 

Додаток 1  

Форма титульного аркуша комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

Кафедра __________________________________________ 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Для освітньо-професійної програми «_____» спеціальності__________________ 

 

 

 

 

Автори:_________________________ 

Посада, прізвище та ініціали 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри протокол № ___ від «___» ________20__р. 



Додаток 2  

 

Структура робочої програми навчальної дисципліни 

 

 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

________________________ 

«_____» __________ 20___ року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 (шифр і назва навчальної дисципліни) 

Освітньо-професійна програма__________________________________________________ 

(назва) 

спеціальність _________________________________________________________________ 

 (код та найменування спеціальності) 

спеціалізація__________________________________________________________________ 

 (назва спеціалізації) 

факультет ____________________________________________________________________ 

 (назва факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

20 ____ – 20___ рік 



 



 

Робоча програма 

________________________________________________________________ 
 (назва навчальної дисципліни) 

для студентів ОПП (назва/назви) 
Спеціальністю (напрямом 
ідготовки)______________________________________________ 

 

 

Розробники: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні 
кафедри_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Протокол від «____» ________________20__ року, № ___ 

 

Завідувач кафедри 

_________________________________________________________________ 

_______________________ (__________________) 
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

__________, 20__ рік 

__________, 20__ рік 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 
 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи становить (%): 
для денної форми 

навчання - для заочної 
форми навчання - 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  
 

Галузь знань 

______________________ 
(шифр і назва) 

Нормативна 
(за вибором) 

Модулів –  
 

 
ОПП  

(назва) 

 

Спеціальність 

 

_________________________ 
(код та найменування спеціальності) 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  
 

-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_________________  
(назва)  

Семестр 

Загальна кількість годин –  -й -й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи студента - 

Освітній рівень 

__________________________ 

Лекції 
год. год. 

Практичні, семінарські 
год. год. 

Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
год. год. 

Індивідуальні завдання 
год. 

Вид контролю 
екз/залік 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета .............. 

Завдання ..................... 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Передумови для вивчення дисципліни 

Результати навчання 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. .......... 

Тема 1. ...... 

     

Тема 2 . .... 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва 

 

            

Тема 2. Назва  

 

            

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

 

            

Змістовий модуль 2. Назва 

Тема 1. Назва 

 

            

Тема 2. Назва  

 

            

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

 

            

Усього годин              

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             

 



 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ... ... 

2 ... ... 

 Разом   

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

 

11. Критерії оцінювання 

 

12. Засоби оцінювання 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Приклад для заліку 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 



 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 

2 

Змістовий модуль 

3 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Приклад за виконання курсової роботи 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 
роботи, практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

. ………………… 

14. Рекомендовані джерела інформації 

…………………………….. 



Додаток 3 

Додаток до Робочої програми навчальної дисципліни щодо внесення змін 

 

Зміни обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № ___ від «___» 

________20__р. 

Завідувач кафедри 

_________________________________________________________________ 

_______________________ (__________________) 
 (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 

Аркуш обліку змін 

№ 

п/п 

№ та зміст пункту, до якого 

внесено зміни 

ПІБ викладача Підпис 

викладача 

    

 

 

   

 



 

 



 

Додаток 4  

 

Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками 

(посібниками) з дисципліни 

 

з/п 
Найменуванн
я навчальної 
дисципліни 

Автор 
підручника 
(навчальног
о посібника 

тощо) 

Найменуванн
я підручника 
(навчального 

посібника 
тощо) 

Найменуван
я 

видавництва, 
рік видання 

Кількість 
примірникі

в 
 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 



 

 


