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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

________________________________________________________ 
(назва факультету, інституту) 

Кафедра (циклова комісія) ____________________________________________ 
       (для коледжів) 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                  Заступник декана/директора  

                  з навчальної роботи 

         ______________________ 

          «____»____________20__ року 

 

 

 

 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ
11
  

  
____________________________________________________________________________________________________________________________  

(повна назва навчальної дисципліни) 

для студентів 
 

напрям підготовки  _________________________________________________ 
           (шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність  ______________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація  ______________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ – 20__ 

                                           
1
 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить 

виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 



Робоча програма ______________________________________________________ 
(назва спеціальності) 

для студентів напряму підготовки _____________________________, спеціальності 

____________________________________________________. 

«____» ______________ 20___ року - ___с. 
 

Розробники
2
: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

Робоча програма дисципліни ___________________________________ затверджена на 

засіданні кафедри (предметної комісії) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Протокол № .....від “....”               20___ року 
 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ___________________ 
(вибрати необхідне) 

_____________________   (_______________) 
              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

«_____» ___________________ 20___ року 
 

Протокол № .....від “....”               20___ року 

 
Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії)

3
 ________________________ 

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна) 

_____________________   (_______________) 
              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 «_____» ___________________ 20___ року 

 
Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною 

комісією коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)______ 

_____________________________________________________________________ 

 
Протокол від «____» _____________ 20___ року №___ 

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

«_____» _________________ 20___ року 
 

 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 

                                           
2
 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 

(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 

коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 

факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 

роботи (заступником директора коледжу). 
3
 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 

науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 

із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 



Використовується у випадку, коли 

дисципліна читається для іншого факультету 

/ інституту 

Робоча програма ____________________________________________________________ 
(назва спеціальності) 

для студентів напряму підготовки _____________________________, спеціальності 

____________________________________________________. 

«____» ______________ 20___ року - ___с. 
 

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

 

Робоча програма дисципліни ___________________________________ затверджена на 

засіданні кафедри (предметної комісії) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Протокол № .....від “....”               20___ року 
 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії) ___________________ 
(вибрати необхідне) 

_____________________   (_______________) 
              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

«_____» ___________________ 20___ року 
 

Протокол № .....від “....”               20___ року 
 

Завідувач кафедри (Голова циклової, предметної комісії)
5
 ________________________ 

факультету/інституту для якого читається дана дисципліна) 

_____________________   (_______________) 
              (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 «_____» ___________________ 20___ року 
 

Схвалено науково - методичною комісією факультету/інституту (методичною комісією 

коледжу за напрямом підготовки (спеціальністю)) (вибрати необхідне)_____________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___ 

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

«_____» _________________ 20___ року 
 

 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 

© ______________, 20___ рік 

                                           
4
 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 

(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 

коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 

факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 

роботи (заступником директора коледжу). 
5
 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 

науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 

із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 



ВСТУП 

Навчальна дисципліна __________________________________________ 
     (назва дисципліни) 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «____________________» галузі знань ______________  
        (зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 

з напряму підготовки _________________, спеціальності - __________________ 
          (шифр і назва напряму підготовки)   (шифр і назва спеціальності) 

Дана дисципліна _________________________________________________ 
      (нормативна, за вибором) 

 за спеціальністю (спеціалізацією) ____________________________________. 
   (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 

Викладається у ________ семестрі ______ курсу ___________в обсязі – ___ год. 6 
                   (зазначається загальний обсяг) 

( ___ кредитів ECTS
7
) зокрема: лекції – ___ год., практичні ____ год. 

семінарські заняття – __ год., лабораторні – __ год., самостійна робота – ___ 

год. У курсі передбачено ___ змістових модулі та ___ модульна(і) контрольна(і) 

робота(и). Завершується дисципліна – іспитом/заліком. 

Мета дисципліни –  

Завдання –  

Структура курсу 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: ……….. 

вміти: ……….. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 

відповідного напряму). 

Зв’язок з іншими дисциплінами.  

                                           
6
 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 
7
 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.). 



Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - ___, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – 

теми ___ - ___. Обов’язковим для іспиту/заліку є ___________________________________. 
          (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

Оцінювання за формами контролю
8
: (як приклад) 

 ЗМ1 ЗМ ХХ 
Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів 

Усна відповідь     
Доповнення     

…     
…     
…     

Модульна контрольна 
робота 1 

    

Модульна 
контрольна робота 2 

    

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 
– мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – _____ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково (слід зазначити 

умови, які висуває лектор). 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР 

здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий модуль1 Змістовий модуль2 іспит / залік Підсумкова оцінка 

Мінімум ___ _____ 22 /____ 60 

Максимум _____ ______ 40/___ 99 

При цьому, кількість балів: 
 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 

 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»); 

 65-74  відповідає оцінці «задовільно»; 

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»; 

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);   

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно». 

  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку) 

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84  

65 – 74  
3 задовільно 

60 – 64  

35 – 59  2 не задовільно 

1 – 34    

                                           
8 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 

2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і 

більше семестри» від 29 вересня 2010 року  

За 100 – бальною шкалою За національною 
шкалою 

90 – 100 

Зараховано 

85 – 89 

75 – 84  

65 – 74  

60 – 64  

1 – 59 не зараховано 



ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1    Назва 

Вступ (за наявності)    Назва ………………………………………………………. 
 

ТЕМА 1.        Назва ……………………………………………………………… (5 год.)
9
 

Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі. 
 

ТЕМА 2. ………………………………………………………………………..(6 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
9
 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і 

самостійної роботи. 



ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1   Назва 

1 
Вступ. 

Тема 1  Назва. 
2 

2 
2 

2 Тема 2.  Назва …………………………………………… 3 2 

3 …    

4 Тема ХХ. Назва    

 Модульна контрольна робота 1    

Змістовий модуль 2   .Назва 

5 Тема ХХХ.  Назва    

6 Тема ХХХ.  Назва    

10 Тема ХХХ.  Назва    

 Ситуативний тест    

11 Тема ХХХ.  Назва    

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота    

 ВСЬОГО 34 18
10

 57 

Загальний обсяг _____ год.
11

, в тому числі: 

Лекцій – ____ год. 

Семінари – 17 год. 

Самостійна робота - ____ год. 

 

                                           
10

 У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 

тривалості пари). 
11

 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 



ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  

Назва змістового модуля 

 

Вступ: (За наявності). 

 

ТЕМА 1.    НАЗВА ТЕМИ. – (___ год.)
12

 

 

Лекція 1.   НАЗВА ЛЕКЦІЇ. 

 

Практичне заняття (Семінар, Лабораторна – вибрати відповідне) 1. – ___ год. 

1.  

2.   

3.  
Завдання для самостійної роботи       ( ___ год.) 

 

 

 

 

 

Контрольні запитання та завдання  
1.  

Рекомендована література
13

: 

 
 

                                           
12

 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, 

практичні і самостійна робота студента. 
13

 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 



ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ (За наявності) 

 

 

 

 

 

СИТУАТИВНИЙ    ТЕСТ (За наявності) 



ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 



РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

7 – 10 фундаментальних, базових джерел 

Додаткова: 

 

 

 

В тому числі й інтернет ресурси 

 



ПИТАННЯ НА ІСПИТ/ЗАЛІК 

 

 

 


