
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРОБКИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

Схвалено Вченою радою 
ПВНЗ «Нікопольський економічний

університет» 
протокол №1 від ЗО серпня 2018р.

Нікополь
2018



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нормативні посилання.
Методичні рекомендації щодо розробки та формування робочої програми 

навчальної дисципліни (далі -  методичні рекомендації) розроблено відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвер
дження Національної рамки кваліфікацій» та Постанови Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами, затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10 травня 2018 р.

1.2. Мета методичних рекомендацій.
Метою методичних рекомендацій є унормування змісту, обсягів, та 

врегулювання послідовності та організаційних форм вивчення студентами 
навчальної дисципліни, а також визначення форм поточного і підсумкового 
контролю, результатів навчання та критеріїв їх оцінювання.

1.3. Базові документи.
Базовими документами для розроблення робочої програми навчальної 

дисципліни (далі РПНД) є стандарт вищої освіти або національна рамка 
кваліфікацій (у разі відсутності стандарту), освітня програма та навчальний 
план спеціальності.

1.4. Процедура розробки та узгодження.
РПНД розробляється та узгоджується на 5 років або, у разі необхідності 

внесення змін, перезатверджується на кожний навчальний рік. Розробляється 
одна РПНД із зазначенням годин для різних форм навчання (денна, заочна, 
дистанційна).

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Складові робочої програми:
■ титульна сторінка;
■ опис навчальної дисципліни (розподіл навчального часу за 

семестрами та видами навчальних занять);
■ мета та завдання навчальної дисципліни;
■ програма навчальної дисципліни;
■ структура навчальної дисципліни;
■ теми лекцій;
■ теми семінарських та практичних занять;
■ самостійна робота;
■ індивідуальні завдання;
■ методи навчання;
■ методи контролю;
■ розподіл балів, які отримують студенти та шкала оцінювання знань та 

вмінь;
“ методичне забезпечення;
и рекомендована література (базова, допоміжна);



* інформаційні ресурси в Інтернеті;
■ Додаток 1. Розподіл балів, які отримують студенти за видами робіт 

денної та заочної форми навчання;
■ лист затвердження;
■ лист погодження;
■ лист перезатвердження.

2.2. Зміст розділів робочої програми
Титульна сторінка.
Для дисциплін загальної або професійної підготовки, які викладаються 

студентам усіх спеціальностей, замість назви галузі, спеціальності та освітньої 
програми вказати -  «для всіх галузей», «для всіх спеціальностей».

Форма титульної сторінки наведена у Додатку 1.
Мета, компетентності, результати навчання та структурно-логічна 

схема вивчення навчальної дисципліни.
Мета вивчення навчальної дисципліни формулюється як бажаний 

кінцевий результат, отримуваний студентом внаслідок засвоєння ним 
навчального матеріалу даного курсу.

Компетентність -  динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти. Вказується шифр компетентності з 
освітньої програми спеціальності, яка забезпечується даною навчальною 
дисципліною.

Опис навчальної дисципліни (розподіл навчального часу за 
семестрами та видами навчальних занять).

Таблиця з опису навчальної дисципліни, що містить загальну інформацію, 
зокрема: кількість кредитів ЄКТС; загальна кількість навчальних годин
аудиторної роботи за видами навчальних занять (лекційні, семінарські, практичні, 
лабораторні); загальна кількість навчальних годин самостійної роботи, кількість 
індивідуальних завдань (презентаційні розробки, реферати, доповіді, науково- 
дослідна робота тощо) та години на їх виконання; вид підсумкового контролю 
(екзамен, залік); відсоток аудиторного навчального часу студента від загального 
обсягу годин навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни.
Програма та структура навчальної дисципліни -  це таблиця, що містить 

назви змістових модулів, тем лекційного матеріалу, практичних та 
лабораторних занять, завдання, які виносяться на самостійне вивчення 
студентів, послідовність їх проведення та інформаційно-методичне 
забезпечення матеріалу. Форма таблиці наведена у Додатку 7.

Самостійна робота.
Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, 

основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від 
аудиторних навчальних занять час. Характеристику видів самостійної роботи 
студента та її нормування слід надати в таблиці, форма якої наведена у 
Додатку 8.



Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 
контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою) або 
екзамену відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним 
планом.

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних 
білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом 
тестування з використанням технічних засобів. Можливе поєднання різних форм 
контролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається у робочій 
програмі навчальної дисципліни.

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 
враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 
дисципліни.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 
дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, лабораторних, 
семінарських занять та індивідуальних завдань, передбачених навчальною 
програмою з дисципліни.

Розподіл балів, які отримують студенти, та шкала оцінювання знань 
та умінь (національна та ЕСТ8).

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 
індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури 
курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може 
досягати як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи 
залік.

У таблиці 1 Додатку 12 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 
накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально 
для конкретної дисципліни.

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ЕСТ8) 
наведена у Таблиці 2 Додатку 12.

Методичне забезпечення.
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план 
лекцій), плани практичних занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної 
роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 
контролю знань і вмінь студентів, завдання до комплексної контрольної роботи та 
інші методичні матеріали, які є в наявності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 
р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету 
Міністрів України №347 від 10 травня 2018 р. інформація про навчально- 
методичне забезпечення навчальної дисципліни оприлюднюється на офіційному 
сайті університету або кафедри із зазначенням адреси сайту.

Відомості про наявність складових навчально-методичного забезпечення з 
дисципліни оформлюються відповідно до Додатку 13.



Рекомендована література (базова, допоміжна).
Перелік рекомендованої літератури (Додаток 14) складається з базової і 

допоміжної літератури.
До базової літератури слід включити нормативні документи, базові 

вітчизняні, найкращі зарубіжні підручники та навчальні посібники з 
урахуванням їх наявності в бібліотеці університету (1 підручник або 1 посібник 
на 5-х студентів, що вивчають дисципліну) або у загальному доступі мережі 
Іпїетеї (з посиланням на конкретні сайти електронних бібліотек).

В список допоміжної літератури включаються інші підручники та 
посібники, різні довідкові, періодичні видання, наукові монографії, статті, 
методичні рекомендації відповідної тематики.

Перелік рекомендованої літератури має бути оформлений відповідно до 
вимог ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання».

Інформаційні ресурси в Інтернеті.
Розділ (Додаток 15) повинен містити посилання на документи та масиви 

документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках 
даних, депозитаріях тощо), які можуть бути використані при вивченні 
навчальної дисципліни.

Лист затвердження Згідно з Додатком 2.
Лист погодження
Погодження РПНД з головами груп забезпечення спеціальностей 

здійснюється тільки для дисциплін, які викладаються не випусковою, а іншими 
кафедрами. (Додаток 3).

Лист перезатвердження
РПНД перезатверджується у разі необхідності внесення змін, на кожний 

навчальний рік. Лист перезатвердження оформлюється згідно з Додатком 4.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Розробник РПНД
РПНД розробляє провідний викладач (лектор) або група викладачів 

кафедри, які забезпечують викладання цієї дисципліни.
3.2. Розгляд та затвердження РПНД
РПНД розглядається і затверджується на засіданнях кафедри (яка 

забезпечує викладання дисципліни), підписується завідувачем кафедри та 
погоджується з головами груп забезпечення і деканом факультету.

3.2. Відповідальність за своєчасність та якість підготовки РПНД
Відповідальним за своєчасність та якість підготовки РПНД є завідувач

кафедри, яка розробляла Програму.



Додаток 1

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Кафедра _____________________________
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан економічного факультету

(підпис) (ініціали та прізвище)

«___»_________20__року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань _ 

спеціальність 

спеціалізація 

факультет

(шифр і назва напряму підготовки)

*(шифр і назва спеціальності)

(назва спеціалізації)

(назва факультету)

Нікополь -  20 рік



Робоча програма « » для студентів галузі знань__«________________________
спеціальності___«__________________________ » II рівня вищої освіти (магістр)
„___” ____________, 20___року - __с.

Розробники:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол від “___”_________ _20___ року № __

Завідувач кафедри

(підпис) (прізвище та ініціали)
“____”_________ _20__року

Схвалено методичною комісією кафедри

Протокол від.

66 99

(шифр, назва)

20___ року №

20__року )Г олова
(підпис) (прізвище та ініціали)



Додаток 2

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни___________________
(назва дисципліни)

Розробники:

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри

(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни)

Протокол від «____»________________20___року № _____

Завідувач кафедри___________________________________
(назва кафедри), (підпис) (ініціали та прізвище)



Додаток З

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Шифр та назва 
спеціальності

ПІБ голови групи 
забезпечення

Підпис

Голова групи забезпечення 
спеціальності__________ _

« » 20___ р.

Додаток 4

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата засідання 
кафедри-розробника 

РПНД

Номер
протоколу

Підпис
завідувача
кафедри

Голови груп забезпечення спеціальностей



Додаток 5

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
М ета............
Компетентності................
Результати навчання...................................

1. Опис навчальної дисципліни
Додаток 6

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

Заочна
форма

навчання

Кількість кредитів -

Галузь знань

Нормативна/ вибіркова
Спеціальність

Модулів (у формі 
контрольної роботи) -

Спеціальність (професійне 
спрямування):

Рік підготовки:

Змістових модулів - -й -й
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання

Семестр

(назва)
•

Загальна кількість 
годин -  год.

-й -й
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних- год. 
самостійної роботи 
студента- год.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

год. год.
Практичні, семінарські

год. год.
Лабораторні

- год.
Самостійна робота
84 год. 108 год.

Індивідуальні
завдання:

-  ГО Д.

Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить:
для денної форми навчання -  %



Додаток 7

2. 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

г Змістовий МОДІ/л ь  1.
Тема 1.
Концептуальні 
основи розвитку 
КСВ
Тема 2.
Разом за змістовним 
модулем 1.

З м іст о в и й  м о д у л ь  2.
Тема 3.
Тема 4.
Разом за змістовим 
модулем 2.

Підсумковий модуль

У сь ого  год и н

5. Теми лекцій
№
з/п Тіазва теми Кількість

Годин
1 Тема 1.
2 Тема 2.
3 Тема 3.

Разом

6. Теми семінарських та практичних занять
№
з/п Н азв а  тем и

К іл ь к ість
Г оди н

1
2
3

Разом



Додаток 8

6. Самостійна робота

№
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість

годин

1 Опрацьовування лекційного матеріалу
2 Підготовка до практичних (лабораторних) занять

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються 
на лекційних заняттях

4 Виконання індивідуального завдання:
5 Інші види самостійної роботи

Разом

6. Самостійна робота

№
з/п

Н азв а  тем и К іл ь к ість
год и н

1.
2.
3.

Разом

Додаток 9

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(вид індивідуального завдання)

№
з/п

Назва індивідуального завдання 
та (або) його розділів

Терміни виконання 
(на якому тижні)

Додаток 10

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

(надається опис методів навчання)



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

(надається опис методів контролю)

Додаток 11

Додаток 12

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТ8)

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента

Контрольні
роботи

Лабораторні
роботи КР (КН) РГЗ Індивідуальні

завдання Тощо Сума

— . . . — — 100

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТ8 Оцінка за національною шкалою

90-100 А відмінно
82-89 В

добре
74-81 с
64-73 * в

задовільно
60-63 Е

35-59 БХ незадовільно з можливістю 
повторного складання

0-34 Б незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни

Додаток 13

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)



Додаток 14

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література
1 -
2
3
...
п

Допоміжна література
п+1
п+2
• • .

. . .

Додаток 15

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

(перелік інформаційних ресурсів)


