


 

 
1. Загальні положення 

 

 
1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни (далі – 

Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
від 01 липня 2014 року, Постанови КМУ від 30.12.2015 р. «Про 
затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти», листа МОН України від 09.07.2018 р. «Щодо рекомендацій з 
навчально-методичного забезпечення» та Положення про організацію 
освітнього процесу в ПВНЗ «Університет сучасних знань». 

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РПНД) є 
нормативним документом Університету, що визначає місце навчальної 
дисципліни в системі професійної підготовки фахівця, мету та завдання її 
вивчення; роль та значення відповідних програм для забезпечення 
оволодіння студентами (або аспірантами) системою необхідних знань та 
вмінь. 

1.3. РПНД розробляється на основі освітньої програми та 
навчального і робочого навчального планів підготовки фахівця певного 
освітнього ступеня, або освітньо-наукового ступеня, освітніх програм, 
вітчизняних та міжнародних стандартів, та відповідних нормативних 
документів. 

1.4. РПНД розробляється провідним викладачем кафедри або 
створеною для цього робочою групою кафедри, яка викладає цю 
дисципліну. Відповідальність за розроблення та оформлення РПНД 
покладається на завідувача кафедри та викладача, який викладає цю 
дисципліну. 

1.5. Зміст РПНД має відповідати освітній програмі підготовки 
фахівця, його освітньому, а для здобувача вищої освіти ступеня доктора 
філософії (далі - аспіранта) освітньо-наукового ступеня, програмним 
компетентностям та результатам навчання й бути узгодженим з випусковою 
кафедрою. 

1.6. Розроблені РПНД обговорюються на засіданнях кафедри,   
узгоджуються з проректором з навчальної та наукової роботи Університету та 
затверджуються ректором Університету. Затверджені РПНД доводяться до 
відома викладачів та студентів або аспірантів. 



 

1. Структура та зміст робочої програми навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни складається зі вступу та 
чотирьох розділів: 

Вступ 
1. Пояснювальна записка 
1.1. Заплановані результати. 
1.2. Програма навчальної дисципліни. 
2. Зміст навчальної дисципліни 
2.1. Структура навчальної дисципліни.  
2.2. Лекційні заняття їх тематика і обсяг. 
2.3. Практичні/семінарські заняття їх тематика і обсяг. 
2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, (або аспіранта) 
її зміст та обсяг. 
3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни 
3.1. Методи навчання. 
3.2. Рекомендована література (базова і допоміжна) 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті. 
4. Рейтингова  система  оцінювання  набутих  студентом  

(або аспірантом) знань та вмінь. 
4.1. Методи контролю та схема нарахування балів 

 
1. Пояснювальна записка. 

 
1.1. Заплановані результати. 

Відповідно до освітнього ступеня майбутнього фахівця та 
освітньої програми його підготовки послідовно конкретизуються: 

- місце навчальної дисципліни в галузі науки та системі 
професійної підготовки фахівця; 

- мета викладання навчальної дисципліни; 
- завдання вивчення навчальної дисципліни; 
- програмні компетентності навчальної дисципліни;  

  - міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.  
 

1.2. Програма навчальної дисципліни. 
Цей розділ програми відображає її модульне структурування, 

назву тем та стислий зміст кожної теми. Структурування навчальної 
дисципліни за навчальними модулями та темами повинно здійснюватись 
на основі виділення інформації, необхідної та достатньої для всебічної 
характеристики змісту дисципліни з точки зору набуття майбутніх 
професійних компетенцій. 

При формуванні змісту РПНД необхідно врахувати основні 
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напрямки розвитку галузі, досягнення сучасної науки та техніки, 
взаємозв’язок компонентів логічної структури змісту різних навчальних 
дисциплін, передбачених навчальним планом тощо. 

 
2. Зміст навчальної дисципліни. 

 
2.1. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план навчальної дисципліни структурується по 

семестрах, модулях і те мах навчальної дисципліни. Теми, які включено до 
тематичного плану, можуть також подаватись в узагальненому вигляді, а 
саме: складатись із  тем  різних  видів  навчальних  занять,  об'єднаних  за  
певною  ознакою  в  тематичні розділи . (табл.1 ) 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 1 

Обсяг навчальних занять (год.) № 

пор. 

Назва теми 

(тематичного розділу) Усього Лекції 
Семінарські / 
Практичні     СРС 

1 2 3 4 5 6 

 Увага! При формуванні тематичного плану РП викладач повинен 
мати на увазі, що одній годині аудиторних занять (лекції, практичні 
та лабораторні заняття) обов’язково повинно відповідати не менше 0,5 
години самостійної роботи студента. 

Планування змісту лекційних, практичних (семінарських), занять 
здійснюється по кожному модулю та передбачає визначення тем 
двогодинних навчальних занять, а також планування часу для самостійної 
роботи студента (СРС) з навчальним матеріалом відповідного заняття 
(табл.2, табл. 3). 

 
2.2. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 

Таблиця 2 

Обсяг навчальних занять
(год.) № 

пор. 

 
Назва теми 

Лекції СРС 

1 2 3 4 

 
 

 
2.3. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 

 
Таблиця 3 

Обсяг навчальних занять (год.) 
№ 
пор 

 

 
 

Назва теми Практичні заняття СРС 

1 2 3 4 



 
2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг 

Таблиця 4 
№ 

Зміст самостійної роботи студента 
Обсяг СРС 

(год.) пор. 

1 2 3 

 

Самостійна (індивідуальна) робота студента (або аспіранта) 
передбачає опрацювання навчального матеріалу лекційних занять, 
підготовку до практичних  (семінарських)  або  лабораторних  занять,  а  
також  самостійне  опрацювання додаткового навчального матеріалу до 
окремих модулів або  тем у вільний від аудиторних занять час, виконання  
курсової роботи  тощо.(Табл.4) 
  

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни.  
 
3.1.Методи навчання. 
Вказати методи навчання, які будуть використані у процесі 

проведення лекційних, практичних, семінарських та інших видів 
навчальних занять. Наприклад, лекції з використанням мультимедійних 
презентацій, робота в групах, розв’язування ситуаційних завдань, кейсів, 
прикладного програмного забезпечення тощо. 

 
3.2. Рекомендована література (базова, допоміжна). 
Список рекомендованої літератури оформлюється відповідно до 

вимог ДСТУ, повинен включати сумарно не більше 20 основних та 
додаткових джерел. 

 
3.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті. 
У розділі зазначаються електронні адреси сайтів та інтернет-джерела з 

нормативною базою, які доступні студентам. 
 

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом (або 
аспірантом) знань та вмінь. 
 
4.1. Методи контролю та схема нарахування балів. 
Методи контролю та розподілу балів має за мету оцінку 

систематичності та успішності навчальної роботи студента (або аспіранта). 
Вона формується на засадах поопераційного контролю та накопичення 
рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента, (або 
аспіранта) за певний період навчання. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 
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лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 
підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Форма 
проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 
оцінювання рівня знань визначається відповідною кафедрою. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 
навчання на певному освітньому та ступеневому рівнях або на окремих його 
завершальних етапах. 

 
 
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

здобувачів вищої освіти. 
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в 
терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 
здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового 
контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем навчального матеріалу 
з певної дисципліни виключно на підставі результатів поточних оцінок 
протягом семестру та виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, 
графічних тощо).  

Семестровий диференційований залік планується при відсутності 
екзамену і не передбачає обов'язкову присутність здобувача. Семестрові 
диференційовані заліки складають здобувачі до початку наступної 
екзаменаційної сесії, що передбачена навчальним планом. 

 
4.2. Розподіл балів, які отримують студенти. 
Система ЄКТС передбачає 100-бальну шкалу оцінювання навчальних 

досягнень студента. РПНД повинна передбачати розподіл балів між 
модулями, змістовими модулями та підсумковим контролем знань. 
Оцінювання виконання та захисту курсової роботи проводиться окремо за 
100-бальною шкалою. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків 
оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно»), а заліків – за двобальною шкалою («зараховано», «не 
зараховано») з одночасним виставленням балів та оцінки за шкалою системи 
ECTS відповідно до таблиці 5. 
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Таблиця 5. 

оцінка за національною шкалою Сума балів Оцінка  
ЕСТS екзамен залік 

90-100 A «5» відмінно 
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82-89 B 
«4» («дуже добре», вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

 

74-81 C 
«4» («добре», в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок) 

64-73 D 
«3» («задовільно», непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60-63 E 
«3» («задовільно», виконання задовольняє 
мінімальні критерії) 

 
зараховано 

35-59 FX 
«2» («незадовільно») із можливістю повторного 
складання 

1-34 F 
«2» («незадовільно») із обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не 
зараховано 
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