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1. 3ara.nrui noroxeHurr

1.1. Po6o.ra rpolpaMa HaBqaJrrHoi 4ucquuliuu (aani - po6oua nporpar,ra) e

HopMaruBHIrM (nuyrpiurrirtr) AoKyMeHToM HarrioHa,'rrHifi axaAelriT xepinunx rca4pin
ynbrypl{ i r,tucreurs (aani - Ar<a4euia) i pospo6n.f,errc, D,lfl xolcuoi uae.{arlHoi
(Hopnarurnoi qv ru6ipxonoi )aracqhu,riuz siAuosiAHo .qo HaBqa,'rbHoro nnaHy
cneuia,rsuocri (uanprMy riAro'rosKu) na ocHosi oceirHroi (ocnirnro-npo$ecifisoi qu

oceirHro-uayxonoi) lporpaMr4, 3a ,Koro sAificsroerrcs niAroronxa Qaxieqis e Arcaaeuii
i craHgapry Bktrqoi oceiru. Pospo6nrerbc, oKpeMo Ar'u xoxcuoi HaBqaJrbHoi Aucunn,riurl
silnoeilHo Ao HaBqaJrbHoro n,.raHy rreBHoro oceiruro-rpo$eciiluoro a6o ocsirFrso-
HayKoBoro piaHx: repruoro (6ar<a,ranpcrxoro), Apyroro (rraaric'repcrxoro), Tperboro
(ocnirnro-uayronoro) : Aorpr4MaHH.,rM npranqraniB aKaneMiquoi go6pouecrrocri ra
axaAeuiquoi ceo6oAa.

1.2. Po6or{a nporpaMa e AoKyMeHToM, uIo Br43Haqae rourperuufi :nicr
HaBqiLrrbHoi Ancuzruiuu ra KoMnereHruocri, flKlrx Mae Ha6yru 3Ao6yBa.r suuoi ocsirr.r
silnoeilHo Ao Br4Mor craHAap'rin nurqoi ocsiru ra ocsirHsoi nporpaMr4, BcraHoBJrroe

arropr4TM B[rBqeHHrr Aucqunliuu 3 ypaxyBaHHlM l,ri>xAr,rcqunriuapurax 3B'x3KiB,

neo6xiAue HaBqarrlHo - Meronuqne sa6egnerreHH.rr ra rexHo,Toriro ouigloBaHH{ 3HaHb

cryleurin.
1.3. Po6o.{a rporpaMa flK nuyrpiurrifi uopuarunuufi AoKyMeHr AxaaeHrii

3aKJraAae ocHoBr4 oprauisaqii ocsirusoro npouecy ra Br43Haqae HaBqaJrbHo-veroAuqni

.r\ lt<Arl ii*



засади діяльності кафедри, визначає зміст посібників (навчально -методичних 

комплексів) для самостійного вивчення дисципліни, інших матеріалів методичного 

характеру, що забезпечують успішне опанування здобувач вищої освіти 

програмного матеріалу. 

 1.4. Робоча програма дисципліни розробляється провідним науково-

педагогічним працівником для кожної навчальної дисципліни, розглядається і 

затверджується на засіданні кафедри, на засіданні науково-методичної ради 

Академії, затверджується першим проректором з науково-педагогічної роботи. 

1.5. Якщо навчальна дисципліна викладається здобувачам вищої освіти 

однієї освітньої програми різних форм навчання (денної чи заочної), то 

розробляється єдина робоча програма, в якій вказуються встановлені для цих форм 

навчання аудиторні заняття, самостійна робота, форми контролю. 

1.6. Якщо навчальна дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти 

різних освітніх програм (спеціальностей) з різним обсягом кредитів, то 

розробляють декілька робочих програм. 

1.7. Термін чинності робочої програми дисципліни - чотири роки для 

здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр. 

У робочу програму дисципліни обов'язково вносяться зміни, після чого 

програма розглядається на засіданні кафедри і затверджується першим 

проректором з науково-педагогічної роботи упродовж двох місяців у випадках: 

- затвердження нових стандартів вищої освіти; 

- затвердження нової редакції освітньої програми; 

- внесення змін до навчального плану; 

- запровадження нової навчальної технології. 

1.8. Поточні зміни до робочої програми, що стосуються уточнень системи 

контролю та оцінювання знань, планів семінарських (практичних, лабораторних) 

індивідуальних занять, тематики курсових робіт, переліку основної і додаткової 

літератури, можуть вноситися щорічно до початку нового навчального року і 

затверджуватися на засіданні кафедри як додаток до робочої програми. 

 1.9. Викладач, за яким закріплена навчальна дисципліна, зобов’язаний на 

першому в семестрі аудиторному занятті довести до відома здобувачів вищої 

освіти зміст та тематику навчальної дисципліни, форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів, методи викладання, засоби 

діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування, терміни надання 

викладачеві виконаних завдань, а також повідомити здобувачів про основні засади 

політики освітнього процесу при виконанні контрольних заходів, визначити 

основні види порушень академічної доброчесності та попередити про 

невідворотність академічної відповідальності при їх виявленні. 
 

2. Структура та зміст робочої програми дисципліни 
 

2.1. Складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є: 

- титульна сторінка; 

- мета та завдання навчальної дисципліни; 

- компетентності та результати навчання; 

- междисциплінарні зв'язки; 

- структура навчальної дисципліни; 

- програма навчальної дисципліни: 

а) зміст лекційного курсу (тематичний план лекцій); 



б) теми практичних занять; 

в) теми семінарських занять; 

- самостійна робота; 

- індивідуальні завдання; 

- методи навчання; 

- методи контролю; 

- оцінювання результатів навчання; 

- рекомендована література (основна, допоміжна); 

- інформаційні ресурси. 

2.2. Зміст частин робочої програми навчальної дисципліни. 

2.2.1. Титульна сторінка робочої програми містить інформацію про назву та 

шифр дисципліни, шифр та галузь знань, шифр та назву освітньої програми 

спеціалізації, дані про вивчення дисципліни(інститут, кафедра), розробників, її 

затвердження на засіданні кафедри та науково-методичної ради Академії і 

оформляється відповідно до додатку 1, 1-А. 

2.2.2. Мета, завдання та зміст навчальної дисципліни. У цьому розділі 

необхідно сформулювати мету, завдання та предмет дисципліни відповідно до її 

змісту, визначити результати навчання з дисципліни у термінах компетентностей; 

вказати місце дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

(зазначається, після вивчення яких дисциплін вивчається дана дисципліна і 

вивченню яких передує); навести зміст дисципліни. 

2.2.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна: інтегральні, загальні, спеціальні (фахові). Обов'язково вказати 

опанування компетентністю академічної доброчесності. 

2.2.4. Міждисциплінарні зв'язки, які сприяють більш повному засвоєнню 

дисципліни та ефективності формування матеріалів для самостійної роботи з 

добувачів вищої освіти (додаток 2). 

2.2.5 Структура робочої навчальної дисципліни. Подається розподіл 

навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого 

навчального плану у вигляді таблиці. 

2.2.6 Програма робочої навчальної дисципліни. 

Зміст лекційного курсу. Зміст лекційного курсу (тематичний план лекцій) 

подається у формі таблиці, в якій наводяться: тема двогодинної лекції. В окремій 

таблиці подається перелік лекцій (короткий контент) для студентів заочної форми 

навчання. 

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять наводяться у 

таблиці (окремо для денної та заочної форм навчання), де зазначається назва теми 

заняття, кількість аудиторних годин, виділених на одне заняття, та посилання на 

літературні джерела. 

2.2.7. Самостійна робота. Зміст самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

з конкретної дисципліни може складатися з таких видів роботи: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до практичних (лабораторних); 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до контрольних робіт; 

- виконання домашніх практичних завдань впродовж семестру; 

- підготовка і написання рефератів тощо; 

- самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 



заняттях; 

- підготовка презентацій; 

- написання сценаріїв; 

- переклад іноземних текстів; 

- виконання курсової роботи; 

Характеристику видів самостійної роботи здобувачів вищої освіти слід 

подавати в таблиці з зазначенням кількості годин на її виконання. 

При складанні плану самостійної роботи необхідно враховувати загальний 

обсяг годин, що відводиться на самостійну роботу здобувачів вищої освіти з 

дисципліни, види самостійної роботи, що плануються для виконання здобувачів 

вищої освіти, загальний тижневий бюджет часу студента (кількість академічних 

годин). Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою для 

засвоєння здобувачем вищої освіти у процесі самостійної роботи, виноситься у 

повному обсязі на поточний та підсумковий контроль разом з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

2.2.8. Індивідуальні завдання - це частина навчального матеріалу з 

дисципліни, що має на меті поглибити, узагальнити та закріпити компетентності , 

отримані здобувачами вищої освіти у процесі навчання, а також застосування цих 

компетентностей на практиці. Індивідуальне завдання здобувач вищої освіти 

виконує як повністю самостійно, так і під керівництвом викладачів чи керівників. 

Різновидом індивідуальних завдань є: 

Одним із видів індивідуальних завдань навчально-дослідного чи навчально - 

творчого характеру є курсова робота, яка має на меті не лише поглиблення 

узагальнення і закріплення знань здобувачів вищої освіти з робочої навчальної 

дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового (творчого) 

завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою 

літературою,обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, 

використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ШДЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної роботи здобувача вищої освіти навчально-дослідного характеру, 

який використовується у процесі вивчення програмного матеріалу робочої 

навчальної дисципліни і завершується обов'язковим звітом про його виконання 

(участь у наукових конференціях, «круглих столах», видання наукових статей 

тощо). 

Індивідуальне навчально-творче завдання(ІНТЗ) є видом позааудиторної 

індивідуальної роботи здобувача в вищої освіти навчально-творчого характеру , 

який використовується у процесі вивчення програмного матеріалу робочої 

навчальної дисципліни практично - творчого спрямування завершується 

обов'язковим звітом про його виконання (участь у концерті , виставі, фестивалі 

тощо). 

У робочій програмі зазначається назва ІНДЗ (ІНТЗ) , його обсяг, коротка 

характеристика змісту і вимог до виконання та оцінювання. Якщо навчальним 

планом передбачено курсову роботу, то в цьому пункті повинно бути наведено їх 

тематику та загальну характеристику. Вказані види завдань не є обов'язковими 

однак, враховується щодо зазначення професійного рівня науково - педагогічного 

працівника. 

2.2.9. Методи (технології) навчання окремої навчальної дисципліни – це 

методи взаємодії між викладачем і здобувачем вищої освіти ( у т.ч. зі всіма 



учасниками освітньої діяльності), під час яких відбувається передача та засвоєння 

необхідних компетентностей .У розділі коротко описуються основні методи і 

технології, що використовуються на лекційних, практичних (лабораторних, 

семінарських) заняттях. 

2.2.10. Методи контролю. Розділ має містити виклад змісту та технології 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти, а саме - перелік різних видів 

навчальних робіт, що зобов'язаний виконати здобувачем вищої освіти під час 

проведення поточного контролю та підсумкової атестації (семестровий контроль). 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту лабораторних 

робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестування, колоквіумів, 

проведення контрольних робіт тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основою для оцінювання під час диференційного заліку, а також 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки (балів) з даної дисципліни, 

якщо її вивчення завершується семестровим екзаменом (додаток № 4). 
 

3. Схема формування оцінки та організація оцінювання 
 

Семестровий екзамен проводиться в письмовій формі за контрольними 

завданнями (екзаменаційними білетами) або у формі тестування. Семестровий 

екзамен може проводитися в усній формі за екзаменаційними білетами для 

дисциплін творчого спрямування . Можливе поєднання різних форм контролю. 

Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочій програмі 

дисципліни. 

Порядок оцінювання результатів навчання: 

Оцінювання набутих компетентностей та результатів навчання. У розділі 

вказується максимальна кількість балів, яку може отримати здобувачів вищої 

освіти при виконанні певних видів навчальної роботи в із зазначенням балів за 

поточну успішність та підсумкову атестацію. Кількість балів на кожну з тем, 

практичних або лабораторних занять зазначається з урахуванням їх складності, 

обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни. 

Схема нарахування та розподіл балів, який отримують здобувачі вищої 

освіти (додаток № 3). 
 

4. Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси 
 

Перелік рекомендованої літератури складається з сучасної, основної 

(базової) і допоміжної літератури. 

До основної літератури слід включити нормативні документи ( у т.ч. сучасні) 

базові сучасні вітчизняні, найкращі зарубіжні підручники та навчальні посібники з 

урахуванням їх наявності в бібліотеці Академії або у загальному доступі мережі 

Internet (з посиланням на конкретні сайти електронних бібліотек) кількість базової 

літератури подається в межах від п'яти до шести примірників пере важність 

надається підручникам і посібникам автора даної програми. 

У список допоміжної літератури включаються необхідні підручники та 

посібники, різні довідкові, періодичні видання, наукові монографії, 

статті,словники, методичні рекомендації відповідної тематики. 

Рекомендована література має бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 

ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 

правила складання». 



Інформаційні ресурси. Розділ повинен містити посилання на документи і 

масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках 

даних, депозитаріях тощо), які можуть бути корисними при вивченні навчальної 

дисципліни (додаток №6). 
 

5. Глосарій 
 

1. Автономія закладу (Institutional Autonomy): Право закладу вищої освіти / 

вищого навчального закладу приймати рішення щодо статутної діяльності, зокрема 

освітньої, дослідницької, видавничої, адміністративної, кадрової, фінансової, іншої, 

згідно із законодавством. Автономія є умовою реалізації інтелектуально-

інноваційного потенціалу, сприяє ефективному здійсненню місії (призначення) і 

візії (бачення), завдань і функцій закладу. 

2. Академічна свобода (Academic Freedom): Свобода освітньої та 

дослідницько-інноваційної діяльності викладачів, учених закладу вищої освіти / 

вищого навчального закладу. 

3. Викладацька діяльність - діяльність, яка спрямована на формування 

знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих 

здібностей емоційно-вольових та /або фізичних якостей здобувачів освіти та яка 

провадиться (науково-педагогічними) працівником, самозайнятою особою (крім 

осіб яким така форма викладацької діяльності заборонена законом ) або іншою 

фізичною особою на основі відповідного трудового або цивільно-правового 

договору. 

4. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої 

освіти {European Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher 

Education): Документ, що ухвалений на Болонському саміті в 2005 р. у Бергені 

(Норвегія) та містить стандарти і рекомендації для закладів та агенцій забезпечення 

якості вищої освіти. Стосується внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

5. Забезпечення якості (Quality assurance): Сукупність процедур, що 

застосовуються на інституційному (внутрішньому) та національному і 

міжнародному (зовнішньому) рівнях для якісної реалізації освітніх / навчальних 

програм і присудження кваліфікацій. 

6. Здобувач вищої освіти - особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації. 

7. Індивідуальні заняття - вид організації навчального процесу у закладах 

вищої освіти. Вони передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації 

творчих можливостей здобувачів вищої освіти , які виявили особливі здібності в 

навчанні та нахил до науково-дослідної роботи чи творчої діяльності. Індивідуальні 

навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням 

індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або 

повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих 

випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього рівня. 
 

8. Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися , провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. 

9. Компетентнісний підхід (Competence-based approach) - підхід до 



визначення результатів навчання, що базується на їх описі в термінах 

компетентностей. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним 

інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є 

студентоцентрованим. Запровадженню цього підходу присвячено європейський 

проект Тюнінг. 

10. Комп'ютерний практикум - вид практичного заняття, на якому 

викладач організує індивідуальну роботу студентів на комп'ютері з метою 

формування компетентностей використання певних оболонок, програм тощо. 

1.1. Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення компетентностей, одержаних студентами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного 

фаху. Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання 

визначається закладом вищої освіти. Керівництво курсовими проектами (роботами) 

здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами. Захист 

курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох 

викладачів кафедри за участю керівника курсового проекту (роботи). Курсові 

проекти (роботи) зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються 

в установленому порядку. 

12. Лабораторне заняття - вид навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

компетентностей роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою 

експериментальних досліджень в конкретній галузі знань та обробки отриманих 

результатів. 

13. Лекція - основний вид проведення навчальних занять у закладах вищої 

освіти і призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є 

елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або 

кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою 

навчальною програмою. 

Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами (викладачами) 

закладом вищої освіти, а також провідними науковцями або спеціалістами, 

запрошеними для читання лекцій. 

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру складений ним контент лекцій або 

(авторський підручник, навчальний посібник) та робоча програма навчальної 

дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 

зобов'язаний завідувачем кафедри до проведення пробних лекцій з участю 

викладачів та наукових співробітників кафедри. 

14. Ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

15. Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти є обов'язковим навчально-методичним забезпеченням. 



16. Національна рамка кваліфікацій, НРК (National Qualifications 

Framefork, NQF): Цілісний міжнародно зрозумілий опис національної шкали 

кваліфікацій в термінах компетентностей, через який всі кваліфікації та інші 

навчальні досягнення, зокрема у вищій освіті, можуть бути виражені й 

співвіднесені між собою в узгоджений. 

17. Освітня діяльність - діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої , післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

18. Освітня програма (Educational programme): узгоджена сукупність 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, модулів , практик тощо), яка визнана 

необхідною для присудження певної кваліфікації та описання результатами 

навчання в термінах компетентностей . 

19. Практичне заняття - вид навчального заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих 

завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають 

компетентностей практичного їх застосування. Перелік тем практичних занять 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Оцінки, отримані 

студентом за практичні заняття, враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

20. Проект Тюнінг (TUNING Project): Проект Європейської Комісії 

«Налаштування освітніх структур в Європі», що реалізується з 2000 р. 

європейськими університетами при взаємодії із сферою праці та спрямований на 

формування загальної методології порівнюваності і сумісності рівнів та змісту 

освітніх/навчальних програм у різних предметних галузях вищої освіти. Проект 

охоплює переважну більшість країн, що підписали Болонську декларацію, 

включаючи Україну. Проект Тюнінг виходить з того, що академічні ступені 

(кваліфікації) у міжнародному плані можуть бути порівняними і сумісними, якщо 

порівнюване те, що здатні (компетентні) виконати їх власники, та якщо 

порівнювані відповідні академічні і професійні профілі. При цьому не ставиться за 

мету розроблення уніфікованих загальноєвропейських освітніх/навчальних 

програм із детермінованим переліком навчальних дисциплін та із визначеним 

змістом. За проектом визначено загальні, ключові та специфічні, предметні 

компетентності для окремих освітніх галузей. У рамках проекту також розроблені 

дескриптори циклу/рівня для значної кількості предметних областей. 

21. Професійні стандарти (Professional standards): Мінімально необхідні 

вимоги до змісту та умов праці, кваліфікації працівників, їх компетентностей, що 

визначаються роботодавцями і слугують основою для присудження професійних 

кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національної рамки 

кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками . 

22. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (Framework 

for Qualifications of the European Higher Education Area, QF EHEA): 

Всеохоплююча рамка (шкала) кваліфікацій, яка розроблена для закладів вищої 

освіти / вищих навчальних закладів Європи, прийнята на Бергенській конференції 

(2005 p.), описує три послідовні цикли вищої освіти: перший, включаючи короткий, 

(бакалаврський), другий (магістерський) і третій (докторський). Для опису 

кваліфікаційних рівнів рамки використовуються Дублінські дескриптори, що 

складаються з п'яти видів компетентностей (результатів навчання): знання і 

розуміння; застосування знань і розуміння; формування суджень; комунікація; 



здатність для подальшого навчання, розвитку, а також кредитний вимір для 

першого і другого циклів. 

23. Результати (Outcomes): Очікувані чи досягнуті результати освітньої / 

навчальної програми, іншої інституційної діяльності, що підтверджуються певним 

переліком індикаторів. Реальні досягнуті результати відмінні від цілей, які являють 

собою очікувані (заплановані, бажані) результати. 

24. Результати навчання (Learning outcomes): Сукупність 

компетентностей, що виражають знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особистісні якості, які набув студент після завершення освітньої / навчальної 

програми або її окремого компоненту. Результати навчання в сукупності із 

критеріями їх оцінювання визначають мінімальні вимоги до присвоєння кредитів, у 

той час, як виставлення оцінок ґрунтується на співставленні реальних навчальних 

досягнень студента із мінімальними вимогами. Реальні результати навчання 

відрізняються від навчальних цілей (очікуваних результатів) тим, що стосуються 

навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є намірами викладача 

(запланованими результатами). Термін «результати навчання» є одним з основних 

термінів Болонського процесу і важливий для розуміння та порівняння розмаїття 

академічних ступенів (кваліфікацій) в Європі, зміни освітньої парадигми з 

процесної на результатну. Останнє означає перехід від підходу в побудові освітніх 

навчальних програм та викладанні, орієнтованого на викладача, до 

студентоцентрованого підход. 

25. Робоча програма навчальної дисциплін складова навчально-

методичного забезпечення. Робоча програма з усіх навчальних дисциплін 

навчальних планів які включають: програму навчальної дисципліни, заплановані 

результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання рекомендовану 

літературу (основну, допоміжну) , інформаційні ресурси в Інтернеті. 

26. Самостійна робота - студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи здобувана вищої освіти з конкретної дисципліни визначається 

робочою програмою навчальної дисципліни , методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. Методичні матеріали для самостійної роботи 

повинні передбачати можливості проведення самоконтролю з боку студента. Для 

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова 

монографічна і періодична література. 

27. Семінарське заняття - вид навчального заняття, на якому викладач 

організує дискусію з попередньо визначених проблем з метою поглиблення знань 

теоретичного матеріалу, формування умінь вести наукову дискусію тощо. Перелік 

тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами 

реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати 

свою позицію тощо. 

28. Тривалість навчальної програми (Duration of study programme): див. 

Тривалість освітньої програми (Duration of educational programme Навчальна 

програма (Study programme Тривалість освітньої програми (Duration of 

educational programme): Стандартна кількість років, упродовж яких студент може 

виконати освітню програму. 

29. Якість вищої освіти (Quality in Higher Education): Характеристика 



вищої освіти, що відображає відповідність результатів навчання, освітніх процесів 

та інституційних умов актуальним цілям розвитку особи і суспільства. Якість 

вищої освіти є ключовим поняттям Болонського процесу. З метою її забезпечення 

розроблено Рамку кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (2005 p.), 

Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти 

(2005p.), утворено Європейську асоціацію забезпечення якості вищої освіти (2004 

р.) та Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти (2008 p.). 

30. Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 
 31. Політика освітнього процесу : Здобувач зобов’язаний своєчасно та 

якісно виконувати всі отримані завдання, відвідувати консультації викладача з 

метою з’ясування всіх не зрозумілих під час самостійної та індивідуальної роботи, 

питань. Такій підхід сприяє формуванню академічної культури та академічної 

доброчесності, здобуттю навичок самостійної роботи і формування відповідних 

компетентностей, як для успішного навчання на відповідному освітньому рівні, так 

і для майбутньої професійної діяльності. Робота, яка виконана після встановлених 

викладачем термінів, не приймається. Відсутність здобувача на екзамені або на 

контрольній роботі відповідає оцінці «0». Складання/перескладання екзаменів – за 

встановленим деканатом розкладом. Під час лекції користуватися телефонами 

забороняється. Заборонено використання будь-яких літературних джерел, 

конспектів лекцій, шпаргалок під час проходження модульних контролів та 

складання іспиту з дисципліни.  



            Додаток 1 
 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

 

________________________________________________________ 
(назва інституту) 

 

Кафедра ______________________________________________________________________ 
        

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                        Перший проректор 

                                            з науково-педагогічної роботи 

                     проф. Іванов С.В. 
_____________________ 

«____»____________20__ року 

 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
(повна назва навчальної дисципліни) 

для здобувачів вищої освіти 
галузь знань _______________________________________________________________________ 

(шифр і назва) 

спеціальність _______________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

освітній рівень ______________________________________________________ 
                                                                                                      ( бакалавр, магістр) 

освітня програма_____________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

спеціалізація _______________________________________________________ 
(за наявності)    (назва спеціалізації) 

вид дисципліни______________________________________________________ 

 

Форма навчання   ____________ 

Навчальний рік     20__/20__ 

                                                           Кількість кредитів ЕСТS      ____________ 
Мова викладання, навчання  
та оцінювання     ____________ 

Форма підсумкового  контролю ______________ 

Викладачі:____________________________________________________________________ 

 
 Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 

(підпис, ПІБ, дата) 

                                      на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

                                     на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

                                      на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

                    

  

 
 

 

 
 

                                                        КИЇВ - 2018 
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                                                              Додаток 1-А 

 

Розробник(и): (вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       ПОГОДЖЕНО:                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор   інституту __________________              Зав. кафедри ________________________ 

__________________    (________________)            __________________    (__________________) 

(підпис)             (прізвище та ініціали)                               (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
 

Протокол № ___ від «____» _______ 20___ р.        Протокол № ___ від «____» _______  20___ р. 

 

 

 

 

 

Схвалено науково – методичною радою Академії 

____________________________________________________________ 
 

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___ 

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (________________) 
(підпис)        (прізвище та ініціали) 

 

«_____» _________________ 20___ року 
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                                                                                                                             Додаток 2 
 

1. Анотація (опис) навчальної дисципліни(у т.ч. міждисциплінарні зв’язки): 

2. Мета дисципліни – 

3. Завдання :  

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати _________________________________________________________________________ 

2. Вміти ________________________________________________________________________ 

3. Володіти елементарними навичками ______________________________________________ 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або методи 

і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

     

     

     

     

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 
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                                                                                                                                       Додаток  №3                    

7.  Схема формування оцінки. 

    7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1.  

2.  

3. .........       

- підсумкове оцінювання (у формі екзамену/комплексного екзамену, диференційованого 

заліку)1:  

 

 

- умови допуску до підсумкового екзамену: 

 

 

7.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтовного графіку 

оцінювання).   

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

                                           
1  Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 
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                                                                                                                                        Додаток № 4                         

88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  ____________  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

вибрати 

необхідне 

Самостійна 
робота 

Назва розділу чи частини 1(якщо здійснюється поділ)  

1   
 

 

2    

     

     

     

Частина 2  Назва (за наявності) 

     

 
    

    

 ВСЬОГО2    
*Примітка: слід зазначити також теми, винесені на самостійне вивчення 

 

Загальний обсяг _____ год.3, в тому числі (вибрати необхідне): 

Лекцій – ____ год. 

Семінари –____ год. 

Практичні заняття - ____ год. 

Лабораторні заняття - ____ год. 

Консультації - ___ год. 

Самостійна робота - ____ год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 
3  Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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                                                                                                                                           Додаток №5                                               

9. Рекомендовані джерела4: 

Основна: (Базова) 

до 6 фундаментальних, (базових) джерел за  ОР бакалавр , до 10 фундаментальних,  

(базових) джерел – ОР магістр.  

Додаткова: 

як правило - до 10 джерел для підготовки ОР бакалавр, до 20 джерел - для підготовки ОР магістр. 

 

10. Додаткові інформаційні ресурси (за наявності): 

Посилання на електронні ресурси (не тільки відкриті) на яких розміщено додаткову інформацію 

щодо дисципліни — повний змістовний матеріал для підсумкового контролю(тести, питання, 

завдання тощо)- приклади контрольних і екзаменаційних завдань,  змістовне тематика 

рефератів, методичні вказівки по виконанню практичних  лабораторних/творчих робіт, 

тощо). 

 

 

 

 

 

Внесено  

Керівником служби моніторингу забезпечення   

якості освіти та академічної доброчесності                                               О.В.Фоменко  

 

 

                                           
4 У  тому числі Інтернет ресурси 


