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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ  
 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам освітньої програми. 
 

Галузь знань – основна предметна галузь освіти і науки, що 

включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 

професійна підготовка. 
 

Дескриптори Національної рамки кваліфікацій: 

- автономність і відповідальність – здатність самостійно 

виконувати завдання, вирішувати завдання і проблеми та відповідати 

за результати своєї діяльності; 

- знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова 

інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої 

діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і 

теоретичні (концептуальні, методологічні); 

- комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

- уміння – здатність застосовувати знання для виконання 

завдань та вирішення завдань і проблем. Уміння поділяють на 

когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі 

майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та 

інструментів). 
 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що 

використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою 

надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти. Система ґрунтується на встановленні навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС. 
 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, 

який отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) 

встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) 

відповідно до стандартів. 
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- Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується 

вищими навчальними закладами на підставі виконання вимог 

Стандартів вищої освіти. 

- Кваліфікація професійна – кваліфікація, що присуджується 

на підставі виконання вимог професійних стандартів, які діють у сфері 

праці і відображають здатність особи виконувати завдання й обов’язки 

певного виду професійної діяльності. Професійні кваліфікації 

визначаються роботодавцями або спільно з ними, або за 

встановленими за їх участю правилами. 
 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 

здатність особи успішно здійснювати навчальну та подальшу 

професійну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти. 

- Інтегральна компетентність – узагальнений опис 

кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентнісні 

характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності. 

- Загальні компетентності – універсальні компетентності, що 

не залежать від предметної  сфері, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях і для 

його особистісного розвитку.  

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – 
компетентності, що залежать від предметної сфері, та є важливими для 

успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.  

- Кредит Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи(далі – кредит ЄКТС) – 
одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 
 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і 

структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 
 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма 

– система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних  
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дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 
 

Результати навчання (програмні) – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою в процесі навчання 

за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити і виміряти. 
 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається 

законодавством або закладом вищої освіти, або науковою установою і 

передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 

освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти. 
 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка. 
 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів вищої освіти. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.08.2014 р., Постанови 

КМУ від 30.12.2015 р. «Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», листа МОН 

України № 1/9-434 від 09.07.2018 р. «Щодо рекомендацій з 

навчально-методичного забезпечення» та «Положення про 

організацію освітнього процесу Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» (ухвалено вченою радою 

від 19.06.2018 р., протокол № 10, наказ № 393 від 20.06.2018 р.). 

Навчально-методичне забезпечення  освітнього процесу 

передбачає наявність: 

- усіх затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм, навчальних 

планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

- робочих програм навчальних дисциплін відповідно до 

навчальних планів, які включають: програму навчальної дисципліни, 

заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів 

навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), 

інформаційні ресурси в Інтернеті; 

- програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої 

програми; 

- методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти. 

Відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу 

освіту», заклади вищої освіти мають право самостійно вирішувати 

питання складу та змісту навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу з урахуванням вимог законодавства. При цьому 

варто враховувати специфіку закладу вищої освіти, галузі знань та/або 

спеціальності, конкретної освітньої програми та ін. 

Основним документом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча 

програма навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлено 

 п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Програма 

навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. 3 ст. 34 та ч. 7 ст. 35 

Закону України «Про вищу освіту», є одним із складників робочої 

програми. 
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Інші документи і форми навчально-методичного забезпечення 

дисципліни можуть визначати викладач та кафедра, з метою  

максимально повного надання здобувачам освіти всієї інформації та 

матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни. Зокрема, 

це можуть бути підручники та навчальні посібники, а також авторські 

матеріали, розроблені викладачем: 

— конспекти лекцій; 

— методичні вказівки та рекомендації; 

 — індивідуальні завдання; 

— збірники ситуаційних завдань (кейсів); 

 — приклади розв'язування типових задач чи виконання типових 

завдань; 

 — комп'ютерні презентації; 

— ілюстративні матеріали; 

— каталоги ресурсів тощо. 

Викладач може надавати здобувачам освіти посилання на 

доступну для них наукову, навчальну та методичну літературу, а 

також на електронні ресурси та інші джерела інформації, у тому числі 

іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника авторських прав на 

вільне використання в освітньому процесі. 

Як джерела інформації рекомендуємо здобувачам освіти 

доступні для них: 

— друковані наукові, навчально-методичні, науково-популярні та 

інші видання; 

— електронні видання; 

— відкриті державні реєстри; 

— оприлюднені документи та офіційні сайти органів статистики, 

інших установ та організацій; 

— відкриті бази даних; 

— аудіо-та відеозаписи; 

— інші матеріали та джерела інформації. 

Здобувачам вищої освіти слід забезпечити вільний і зручний 

постійний доступ до робочої програми та іншого 

навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (з 

урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим 

доступом). 

Рекомендовані для вивчення дисципліни література та інші 

джерела інформації мають бути доступні здобувачам освіти на 

безоплатній основі, зокрема: 
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— у бібліотеці закладу вищої освіти; 

— на електронних ресурсах закладу вищої освіти; 

— у визначених у робочій програмі відкритих державних реєстрах, 

інформаційних системах, базах даних тощо; 

— на зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних 

ресурсах, що надають вільний доступ до інформації. 

Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому 

форматі) не є об’єктами авторського права та інтелектуальної 

власності, що випливає зі ст. 8 Закону України про авторське 

право та суміжні права. Інші складники навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни можуть бути об'єктами 

авторського права, якщо вони є творами в галузі науки, літератури 

та/або мистецтва, зазначеними в ст. 8 Закону України про авторське 

право та суміжні права або в Конвенції про заснування Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності. 

Навчальна програма дисципліни є нормативним документом і 

розробляється для кожної дисципліни згідно з навчальним планом 

відповідного рівня вищої освіти (першого (бакалаврського), другого 

(магістерського), третього (освітньо-наукового)). 

Розробку навчальних програм доручають провідним 

науково-педагогічним працівникам кафедр університету, 

відповідальність за розробку покладають на завідувачів кафедр. 

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, 

здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, 

навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів. Контроль 

за виконанням програм навчальних дисциплін згідно з навчальними 

планами покладено на першого проректора університету. 

 Робоча програма та інше навчально-методичне забезпечення 

навчальної дисципліни зберігаються на кафедрі, яка забезпечує 

викладання дисципліни, у друкованій та/або  електронній формі. 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/3792-12
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/995_169
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/995_169
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІН 

 

Програма навчальної дисципліни (ПНД) – документ, що визначає 

місце кожної дисципліни в системі підготовки фахівців, мету її 

вивчення, зміст навчального матеріалу, основні форми організації 

навчання та методи контролю. 

Програма навчальної дисципліни – складова 

освітньо-професійної програми підготовки (ОПП)  стандарту вищої 

освіти (СВО). Під час розробки ПНД треба врахувати останні 

досягнення відповідної науки або галузі знань і перспективи її 

розвитку, з’ясувати необхідні міждисциплінарні зв’язки та 

забезпечити правильну наступність у вивченні дисциплін, приділити 

увагу мотивації навчання студентів. 

ПНД розробляють на 5 років. Програми навчальних дисциплін 

входять до складу робочої програми дисципліни. Програми  

ухвалюються  навчально-методичною комісією факультету. 

Програма навчальної дисципліни має такі складові: 

 Титульний аркуш та зворот титульного аркуша. 

 Вступ. 

У вступі зазначають якому рівню підготовки фахівця відповідає 

дана дисципліна, у якому семестрі (або кількох семестрах) 

викладається, які види аудиторних занять передбачено; форми 

контролю. Визначають місце навчальної дисципліни в підготовці 

фахівця.  

Наводять мету викладання дисципліни, визначають, якими 

знаннями повинен оволодіти здобувач у ході її вивчення, місце 

дисципліни в структурі підготовки фахівців, основні типи задач, 

методик, стратегічні завдання дисципліни. Вимоги до рівня знань, 

умінь, навичок та інших компетентностей визначаються 

освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами 

підготовки фахівців із вищою освітою і стандартами вищої освіти 

України. У програмі навчальної дисципліни наводять роз’яснення 

щодо конкретних для дисципліни очікуваних результатів навчання 

(компетентностей). Також зазначають, на знаннях яких дисциплін 

базується дисципліна і одночасно з якими дисциплінами може 

вивчатися. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Визначення змісту і структури дисципліни. Структурування 
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дисципліни за розділами і темами відбувається на основі інформації,  

необхідної для досягнення попередньо поставленої мети навчальної 

дисципліни.  Відбір змісту навчального матеріалу з кожної навчальної 

теми, з огляду на дидактичні принципи науковості й доступності 

навчального матеріалу, системності й послідовності навчання, зв'язку 

навчання з професійною діяльністю тощо. У розділі  викладають зміст 

навчальної програми у вигляді переліку змістових модулів, які 

побудовані згідно з метою дисципліни. 

 Рекомендована література. 

Наводять перелік основної й додаткової літератури. У списку 

основної літератури вказують підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних занять. 

Список додаткової літератури для більш глибокого вивчення окремих 

змістових модулів можна розширити за рахунок монографій, наукових 

статей, збірників. Викладач може надавати здобувачам освіти 

посилання на доступну для них наукову, навчальну та методичну 

літературу, а також на електронні ресурси та інші джерела інформації, 

у тому числі іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника 

авторських прав на вільне використання в освітньому процесі. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Зазначають екзамен або залік. 

Засоби діагностики успішності навчання. 

Указують такі різновиди контролю: поточний, підсумковий 

модульний та семестровий  контроль. 

Зразок програми навчальної дисципліни наведено в дод. А. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) є нормативним 

документом університету, що визначає місце кожної дисципліни в 

системі підготовки фахівців, мету і завдання її вивчення, зміст 

навчального матеріалу, основні форми організації навчання та методи 

контролю й оцінювання. 

Робоча програма навчальної дисципліни складається на основі 

відповідної програми навчальної дисципліни, навчального плану 

спеціальності. Згідно з навчальним планом визначають розподіл 

навчального часу за видами занять, розподіл контрольних заходів та 

індивідуальних занять. 

Для різних форм навчання (очна (денна), заочна (дистанційна)) 

розробляють єдину РПНД із зазначенням кількості годин аудиторних 

занять, самостійної та індивідуальної роботи, форм контролю тощо. 

Робочі програми, дисципліни з яких викладають викладачі кількох 

кафедр, розробляють разом. Їхню діяльність координує відповідна 

випускова кафедра. 

РПНД розробляють на навчальний рік.  Робочі програми 

навчальних дисциплін потрібно щорічно оновлювати з урахуванням 

результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, 

зокрема, отриманих від здобувачів освіти побажань та зауважень. 

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступною здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін 

на наступний семестр (навчальний рік). 

Розроблені робочі програми спочатку обговорюють і 

затверджують на засіданнях кафедри, потім — на  відповідному 

факультеті. 

У структурі робочої програми навчальної дисципліни 

рекомендуємо передбачати наявність таких складників: 

— загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад вищої 

освіти, інститут (факультет), кафедра чи інший структурний підрозділ, 

який відповідає за дисципліну, освітня (освітньо-професійна) 

програма,  інформація про погодження та затвердження, мова 

навчання; 

— розробник(и) – викладач чи викладачі, які розробили робочу 

програму; 

— мета вивчення дисципліни; 



13 

 

— обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах 

за формами організації освітнього процесу та видами навчальних 

занять (відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»); 

— статус дисципліни: обов'язкова чи вибіркова;  

—  передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, 

визначеного вченою радою закладу вищої освіти (наприклад, 

перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік 

раніше здобутих результатів навчання тощо); 

— очікувані результати навчання з дисципліни; 

— програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, у 

тому числі (за наявності), теми практичних, семінарських та 

лабораторних занять; 

—  критерії оцінювання результатів навчання; 

— засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування; 

— форми поточного та підсумкового контролю; 

—інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою); 

— рекомендовані джерела інформації. 

Мета навчальної дисципліни  
Мету вивчення навчальної дисципліни формулюють як бажаний 

кінцевий результат, отриманий після вивчення здобувачем  

навчального матеріалу. 

Завдання навчальної дисципліни визначають як результати 

навчання, загальні та фахові компетентності, що деталізують 

програмні результати навчання, визначені освітньою програмою 

підготовки. Результати навчання – це те, що повинен знати й уміти 

здобувач після завершення вивчення дисципліни. Програмну 

компетентність навчальної дисципліни розуміють як динамічну 

комбінацію знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, що визначає здатність особи успішно 

здійснювати навчальну та подальшу професійну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні освіти. 

Також зазначають місце дисципліни в галузі науки та системної 

підготовки майбутнього фахівця, а також міжпредметні зв’язки 

(наводять перелік дисциплін, які потрібні для вивчення цієї 

дисципліни, та перелік наступних дисциплін, вивчення яких базується 

на цій дисципліні). 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/1556-18#n836
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Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни. Наводять опис навчальної 

дисципліни, у якому подають назви конкретних тем із зазначенням 

видів навчальної роботи та занять і годин, які на них відведено. 

Тематичний план навчальної дисципліни структурується за 

семестрами, змістовими модулями й темами. 

Баланс навчальних годин «Усього годин» у таблиці структури 

навчальної дисципліни має відповідати кількості годин у таблиці 

«Опис навчальної дисципліни». 

Планування змісту лекційних, практичних  занять здійснюють за 

кожним модулем. 

Практичні та семінарські заняття, їх тематика й обсяг. 

Наводять теми практичних та семінарських занять, їх обсяг у 

навчальних годинах. 

Самостійна робота здобувача. Самостійна робота здобувача 

передбачає опрацювання навчального матеріалу лекційних занять; 

підготовку до практичних занять; виконання домашніх практичних 

завдань протягом семестру, а також самостійне опрацювання 

навчального матеріалу до окремих модулів або тем у вільний від 

аудиторних занять час.  

У розділі наводять теми з переліком основних питань,  

запланованих для самостійного вивчення з відповідною кількістю 

годин. Ці години повинні збігатися  із указаними в таблиці «Структура 

навчальної дисципліни». Навчальний матеріал дисципліни, 

передбачений робочою програмою для засвоєння здобувачем у 

процесі самостійної роботи, виносять на підсумковий контроль разом 

із навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних 

занять. 

Індивідуальні завдання. У розділі  визначають основні завдання 

індивідуальної роботи здобувачів ( рефератів тощо). 

Індивідуальні завдання – це частина навчального матеріалу з 

дисципліни, що має на меті поглибити, узагальнити та закріпити 

знання, отримані здобувачами в процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці. Індивідуальне завдання здобувач 

виконує як повністю самостійно, так і під керівництвом викладачів. 

Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні 

навчально-дослідні завдання. Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ) - це вид позааудиторної індивідуальної роботи 

здобувача навчального, навчально-дослідного характеру, який 
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використовується в процесі вивчення програмного матеріалу 

навчальної дисципліни і завершується обов’язковим звітом про його 

виконання. Одним із видів індивідуальних завдань 

навчально-дослідного характеру є курсова робота, мета якої -  не лише 

поглиблення, узагальнення і закріплення знань здобувачів з 

навчальної дисципліни, а й застосування їх для вирішення 

конкретного фахового завдання, а також вироблення вміння 

самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, 

обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, 

використовуючи сучасні інформаційні засоби й технології. У робочій 

програмі зазначають назву ІНДЗ, його обсяг, коротку характеристику 

змісту й вимог до виконання та оцінювання. Якщо  передбачено 

курсові роботи, то в цьому пункті слід навести  їх тематику та загальну 

характеристику. 

Методи навчання  

Методи навчання окремої навчальної дисципліни – це методи 

взаємодії між викладачем і здобувачами, під час якої відбувається 

передача та засвоєння знань, умінь і навичок. У розділі коротко 

описують основні методи і технології, використовувані на лекційних, 

практичних (лабораторних) заняттях. 

Форми поточного та підсумкового контролю  
Розділ має містити виклад змісту і «технології» оцінювання 

знань здобувачів, а саме – різних видів навчальних робіт, які 

зобов’язаний виконати здобувач під час проведення поточного 

контролю та підсумкової атестації (семестровий контроль). Поточний 

контроль реалізується у формі опитування, захисту робіт, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, тестування, колоквіумів,  тощо. 

Модульний контроль – це різновид контрольних заходів для 

оцінювання навчальної діяльності здобувачів на визначених етапах. 

Модульний контроль здійснюється у формі контрольної роботи, тесту, 

колоквіуму згідно з графіком. Форма проведення модульного 

контролю визначається відповідною кафедрою. 

Результати поточного контролю є основою для виставлення 

заліку, а також враховуються під час виставлення підсумкової оцінки 

(балів) із дисципліни, якщо її вивчення завершується екзаменом.  

Екзамен може проходити в усній формі за екзаменаційними білетами, 

у письмовій формі за контрольними завданнями або у формі 

тестування. Форму проведення семестрового контролю зазначають у 

робочій навчальній програмі дисципліни. 
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Розділ  містить розподіл балів, які здобувачі можуть отримати за 

результатами кожного виду поточного та підсумкового контролів.  

Рекомендовані джерела інформації 
У розділі  вказують базові та допоміжні літературні джерела, 

рекомендовані до вивчення дисципліни. 

До переліку базової літератури включають нормативні 

документи, кращі вітчизняні та зарубіжні підручники та посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних (лабораторних) 

занять та інших видів робіт. До переліку допоміжної літератури 

призначеної для більш поглибленого вивчення окремих розділів, 

включають різні довідкові, періодичні видання, монографії тощо. 

У розділі  наводять назви та електронні адреси сайтів, матеріали 

яких можуть бути використані для вивчення дисципліни, у тому числі 

інтернет-джерела з нормативною базою. 

Перелік літератури подають відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні відомості та 

правила складання». 

Зразок робочої програми навчальної дисципліни наведено в дод. Б. 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ 

ПРОГРАМИ  

Робочу програму навчальної дисципліни розробляють як 

окремий документ у паперовій та електронній  формі і зберігають у 

визначеному закладом вищої освіти порядку. Робоча програма 

вибіркової навчальної дисципліни має бути доступна здобувачам 

освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний семестр 

(триместр, навчальний рік). 

Робочу програму навчальної дисципліни затверджують у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього 

процесу.  

Доцільно передбачити попереднє обговорення робочих програм 

навчальних дисциплін членами груп забезпечення освітніх програм, 

для яких відповідна дисципліна є обов'язковою, та їх погодження 

керівниками цих груп. 
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Додаток А 

Зразок програми навчальної дисципліни 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Факультет______________________ 
 

Кафедра________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 

ОБОВ’ЯЗКОВОЇ (ВИБІРКОВОЇ) НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
_______________________________________________ 

(назва дисципліни) 

 

 

 

Рівень вищої освіти –  

Галузь знань –  

Спеціальність –   

Освітня (освітньо-професійна) програма – 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 20__  
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РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:  
указати авторів (П.І.П/б, посади, наукові ступені та вчені звання) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обговорено та рекомендовано до видання  вченою радою______________ 

факультету  (протокол №___  від ______________20____ р.) 

 
 
 
Завідувач кафедри ___                                                                    (ініціали та прізвище)
  ________   ___________________________  

(підпис)   
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Вступ 
У вступі зазначають, якому рівню підготовки фахівця 

(освітньо-професійному чи освітньо-науковому) відповідає дисципліна, у якому 

семестрі (або кількох семестрах) викладається, які види аудиторних занять 

передбачено; форми контролю. Визначають місце навчальної дисципліни у 

підготовці фахівця.  

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Наводять мету викладання дисципліни, визначають, якими знаннями 

повинен оволодіти здобувач у ході її вивчення, місце дисципліни в структурі 

підготовки фахівців, основні типи задач, методики, стратегічні завдання 

дисципліни. У програмі навчальної дисципліни наводять роз’яснення щодо 

конкретних для дисципліни очікуваних результатів навчання (компетентностей). 

Також зазначають. на знаннях яких дисциплін базується  дисципліна і одночасно 

з якими дисциплінами може вивчатися. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Визначення змісту і структури дисципліни. Структурування дисципліни за 

розділами і темами відбувається на основі інформації, необхідної для досягнення 

попередньо поставленої мети навчальної дисципліни. Структурування 

дисципліни пов’язано з виявленням міжпредметних та внутрішніх зв’язків, що 

дозволяє уникнути повторів і забезпечити послідовне та логічне вивчення тем. 

Відбір змісту навчального матеріалу з кожної навчальної теми, з огляду на 

дидактичні принципи науковості й доступності навчального матеріалу, 

системності й послідовності навчання, зв'язку навчання з професійною 

діяльністю тощо. У розділі «Інформаційний обсяг навчальної дисципліни» 

викладають зміст навчальної програми у вигляді переліку змістових модулів, які 

побудовані згідно з метою дисципліни. 

Змістовий модуль 1…. 

Змістовий модуль 2…. 

Рекомендована література 

Наводять перелік основної й додаткової літератури. У списку основної 

літератури вказують підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, 

методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять. Список 

додаткової літератури для більш глибокого вивчення окремих змістових модулів 

можна розширити за рахунок монографій, наукових статей, збірників. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Зазначається екзамен або залік. 

Засоби діагностики успішності навчання 

Указують такі різновиди контролю: поточний  та семестровий  контроль.
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Додаток  Б 

 

Зразок робочої програми навчальної дисципліни 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ім. В.В. ДОКУЧАЄВА 

 

Кафедра _______________________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Перший проректор                                                                                                     

 

________________________________ 

“______”_______________20___ р. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

 ________________________________________________________________ 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

Галузь знань____________________________________________________ 

(шифр і назва галузі знань) 

Спеціальність __________________________________________________ 

(шифр і назва спеціальності) 

Освітньо-професійна програма_____________________________________ 

(шифр і назва програми) 

Спеціалізація____________________________________________________ 

(назва спеціалізації) 

Факультет______________________________________________________ 

(назва  факультету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків – 20__
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Робоча програма _________________________________________для здобувачів 

                                  (назва навчальної дисципліни) 

галузі знань _________________, спеціальності __________________________,  

освітньо-професійної програми  _______________________________________. 

 „___” ________, 20__ р. __ с. 

 

 

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

 

 

 

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри _______________________ 

____________________________________________________________________

_ 

 

Протокол від  “____”________________20__    р. № ___. 

 

                         Завідувач кафедри 

_________________________________________ 

 

                          _______________________                          _________________                                           

                                        (підпис)                                           (ініціали та прізвище) 

“_____”___________________ 20___ р.  

 

Схвалено методичною комісією факультету 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   

Протокол від  “____”________________20___ р. № ___ 

 

“_____”________________20__ р.          

Голова     _______________ (_____________________) 

                       (підпис)               (ініціали та прізвище)                                                                                                                                                       

 

 

 

__________, 20__ р. 

 __________, 20__  р. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

_______________ 

(шифр і назва) 

Обов’язкова 

(вибіркова) 

 
 

Модулів –  Спеціальність 

(шифр і назва) 

_______________ 

Освітньо-професійна 

програма (шифр і назва) 

   __________________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й -й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

здобувача –  

Освітній рівень 

 

 год  год 

Практичні, семінарські 

 год  год 

Лабораторні 

 год  год 

Самостійна робота 

 год  год 

Індивідуальні завдання 

год 

Вид контролю 

 

(екзамен, залік, курсовий 

робота(проект)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета .............. 

 

Завдання ..................... 

(Завдання навчальної дисципліни визначають як результати навчання, 

загальні та фахові компетентності, що деталізують програмні результати 

навчання, визначені освітньою програмою підготовки. Результати навчання – це 

те, що повинен знати й уміти здобувач після завершення вивчення дисципліни. 

Програмну компетентність навчальної дисципліни розуміють як динамічну 

комбінацію знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що 

визначає здатність особи успішно здійснювати навчальну та подальшу 

професійну діяльність і є результатом навчання на певному рівні освіти). 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

 знати: .................... 

 уміти: ................... 

 

Перелік компетентностей: 
 

Інтегральна компетентність 
 

Загальні компетентності 

1. 

2. 

Спеціальні (фахові) компетентності  

1. 

2. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: 
1. 
2. 

(Зазначають місце дисципліни в галузі науки та системної підготовки 

майбутнього фахівця. Наводять перелік дисциплін, які потрібні для вивчення 

цієї дисципліни, та перелік наступних дисциплін, вивчення яких базується на цій 

дисципліні). 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. .......... 

Тема 1. .................................. 

Тема 2. . ................................. 

Змістовий модуль 2. .......... 

Тема 1. ................................. 

Тема 2. . ................................. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Наводять опис навчальної дисципліни, у якому зазначають назви 

конкретних тем із зазначенням видів навчальної роботи та занять і годин, які на 

них відведено. Тематичний план навчальної дисципліни структурується за 

семестрами, змістовими модулями й темами. 
 

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             

Баланс навчальних годин «Усього годин» у таблиці структури навчальної 

дисципліни має відповідати кількості годин у таблиці «Опис навчальної 

дисципліни». 

Планування змісту лекційних, практичних (семінарських) занять 

здійснюють за кожним модулем. 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

 Тема Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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7. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

 Тема Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна робота 

Самостійна робота здобувача передбачає опрацювання навчального 

матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних (лабораторних) занять, а 

також самостійне опрацювання навчального матеріалу до окремих модулів або 

тем у вільний від аудиторних занять час. При плануванні часу на СРС необхідно 

зберегти баланс часу на самостійну роботу. 
 

№ 

з/п 

 Тема Кількість 

годин 

1 ... ... 

2 ... ... 

 Разом   
 

У розділі наводять теми з переліком основних питань, запланованих для 

самостійного вивчення з відповідною кількістю годин СРС. Ці години повинні 

збігатися  з указаними в таблиці «Структура навчальної дисципліни». 

 

9. Індивідуальні завдання 

У розділі  визначаються основні завдання та форми індивідуальної роботи 

здобувачів (контрольні роботи,  реферати тощо). 

10. Методи навчання 

 У розділі коротко описують основні методи і технології, використовувані 

на лекційних, практичних (лабораторних) заняттях. 

 

11. Методи контролю 

 У розділі вказують форми та засоби контролю знань здобувачів. Для 

поточного контролю це можуть бути усне опитування,  тестування  та ін. 

Модульний контроль – це різновид контрольних заходів для оцінювання 

навчальної діяльності здобувачів на визначених етапах. Модульний контроль 

здійснюється у формі контрольної роботи, тесту, колоквіуму згідно з графіком. 

Форма проведення модульного контролю визначається відповідною кафедрою. 

Зазначають також форму підсумкового контролю – екзамен або залік. 
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12. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Розділ містить розподіл балів, які здобувачі можуть отримати за 

результатами кожного виду поточного та підсумкового контролю. Навчальні 

досягнення здобувачів оцінюють  за стобальною шкалою. 
 

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 для виконання курсового проекту (роботи) 
 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до ___ до ___ до ___ 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКTС 
 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
75 – 81 С 

66 – 74 D 
задовільно  

60 – 65 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 
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13. Методичне забезпечення 
 

У розділі вказують розроблені викладачами кафедри: 1) підручники, 

навчальні посібники, конспекти (тексти, схеми) лекцій у паперовій та/або 

електронній формі; 2) електронний підручник, навчальний посібник/ 

інтерактивний комплекс, файл зі змістом матеріалу, що викладається на лекціях, 

файл із роздатковим матеріалом; 3) питання, тести й завдання за окремими 

темами лекцій (змістовими модулями навчальної дисципліни) для 

самоконтролю здобувачів;  4) методичні вказівки (рекомендації) до практичних, 

семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни – комплекс 

рекомендацій та роз'яснень, що забезпечують здобувачеві оптимальну 

організацію вивчення дисципліни. 
 

1. Петров В.М. Організація виробництва та планування діяльності на 

підприємствахАПК:навч.посіб./В.М.Петров/Харків.нац.аграр.ун-т.-Харків

:Майдан,2016. –362с. 

2. Планування та організація виробництва на підприємствах АПК: метод. 

вказівки до сам ост. роботи для здобувачів першого(бакалаврського)рівня 

спец.073«Менеджмент»/уклад. В.М. Петров. – Харків:ХНАУ,2018. –79с. 

 

14. Рекомендована література 
 

У розділі вказують базові та допоміжні літературні джерела, що 

рекомендовані до вивчення дисципліни. 

До переліку базової літератури включають нормативні документи, кращі 

вітчизняні та зарубіжні підручники та посібники, конспекти лекцій, методичні 

вказівки до практичних (лабораторних) занять та інших видів робіт. 

До переліку допоміжної літератури,  призначеної для більш поглибленого 

вивчення окремих розділів, включають різні довідкові, періодичні видання, 

монографії тощо. 

Перелік літератури подають відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні відомості та правила 

складання». 

 

Основна  

 

1. Петрова Т.О. Українська мова: навч. посіб. /Т.О.Петрова; Харків. нац. 

аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків: ФОП  Бровін О.В., 2018. –202 с. 

2. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від 

хвороб: навч. посіб./В.П. Туренко, М.О.Білик, А.В. Кулєшов та ін., за 

ред. д-ра с.-г. наук, проф. В.П. Туренка, канд. біол. наук, доц. 

М.О.Білика; ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків:ХНАУ, 2018. –301с. 
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Додаткова 

 

1. Туренко В.П. Прогнозування сезонного розвитку хвороб люцерни/ 

В.П.Туренко, В.Л.Мєшкова// Вісн. ХНАУ. Серія ,,Ентомологія та 

фітопатологія’’. – Харків,2005. –№6. –с.58-65. 

2. Ющук І.П. Практикум з правопису і граматики української мови/І.П. 

Ющук.– Київ:Освіта, 2012. –270 с. 
 
 

15. Інформаційні ресурси 
У розділі  наводяться назви та електронні адреси сайтів, матеріали яких 

можуть бути використані для вивчення дисципліни, у тому числі  

інтернет-джерела з нормативною базою. 

 

1. Універсальний словник-енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:http://.ulif.ua/dictua. 
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