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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни розроблено 

відповідно до законівУкраїни «Про освіту», «Про вищу освіту»,«Про фахову 

передвищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу у 

Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради,рекомендацій МОН Українищодо навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої та фахової 

передвищоїосвіти. 

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

закладу вищої освіти, що розробляється викладачем кафедри/циклової комісії 

для кожної навчальної дисципліни на основі освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців відповідних рівнів освіти та навчального плану. 

1.3. Основне призначення робочої програми навчальної дисципліни: 

ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу 

зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання 

тощо; встановлення відповідності змісту освіти освітньо-професійній програмі 

та стандартам вищої освіти під час акредитації;встановлення відповідності при 

зарахуванні результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти 

(академічна мобільність), за іншими освітньо-професійними програмами, у 

попередні роки (при поновленні на навчання), а також у неформальній та 

інформальній освіті. 

1.4. Для денної та заочної форм навчання робочі програми навчальної 

дисципліни можуть розроблятисяразом за умови однакової назви дисципліни 

або окремо. 

1.5. У робочій програмі відображається конкретний зміст навчальної 

дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг 

часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та 

підсумкового контролю. 

1.6.Загальний обсяг робочої програми навчальної дисципліни може 

становити від 5 до 20 сторінок залежно від обсягу дисципліни (кредитів ЄКТС). 

1.7. Робоча програма розглядається на засіданнях кафедри/циклової 

комісії,вченої ради факультету/науково-методичної ради. 

1.8. Робоча програма навчальної дисципліни затверджуєтьсяпроректором 

з навчальної роботи, головою вченої ради факультету/головою науково-

методичної ради та завідувачем кафедри/головою циклової комісії.Перед 

затвердженням робоча програма обов’язкової/нормативної навчальної 

дисципліни погоджується гарантом/керівником освітньо-професійної програми. 

1.9. Термін дії робочої програми навчальної дисципліни прирівнюється 

до терміну дії робочого навчального плану. Робочі програми навчальних 

дисциплін можуть затверджуватися на декілька (до трьох) років, а щорічні 

оновлення оформлюватись у вигляді додатків до них. 

1.10. Зміни, як додаток до робочої програми навчальної дисципліни, 

затверджуються на засіданнях кафедри/циклової комісії, за якою закріплена 

дисципліна, та вченою радою факультету/науково-методичною радою. Додаток 
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до робочої програми оформлюється з дотриманням вимог до того розділу, до 

якого вносяться зміни (доповнення). 

1.11. Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому форматі) 

не є об’єктами авторського права та інтелектуальної власності, що випливає із 

ст. 8 Закону України про авторське право та суміжні права. 

 

2. Структура та зміст робочої програми 

2.1. Робоча програма навчальної дисципліни відповідно до вимог ЄКТС 

повинна складатися з таких структурних розділів: 

1. Опис навчальної дисципліни.  

2. Мета, програмні компетентності та результати навчання навчальної 

дисципліни.  

3. Програма навчальної дисципліни.  

4. Структура навчальної дисципліни.  

5. Теми семінарських занять.  

6. Теми практичних занять.  

7. Теми лабораторних занять.  

8. Самостійна робота.  

9. Засоби оцінювання. 

10. Критерії оцінювання.  

11. Рекомендована література. 

2.2. Зміст розділів робочої програми навчальної дисципліни  

2.2.1. Опис навчальної дисципліни повинен включати: кількість кредитів 

ЄКТС; кількість змістових модулів відповідно до освітньо-професійної 

програми; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для 

вивчення дисципліни, та їх розподіл у годинах за формами організації 

освітнього процесу та видами навчальних занять (відповідно до ст. 50 Закону 

України «Про вищу освіту» та ст. 48 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту»); галузь знань, шифр та назву спеціальності, характеристику навчальної 

дисципліни, статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова; вид контролю.  

2.2.2. Мета, програмні компетентності та результати навчання навчальної 

дисципліни  

Для обов’язкових дисциплін у цьому пункті варто стисло зазначити місце 

навчальної дисципліни в освітньо-професійній програмі. Зокрема, тут можуть 

бути наведені визначені освітньо-професійною програмою компетентності та 

програмні результати навчання, для формування яких використовується ця 

навчальна дисципліна. Для вибіркових дисциплін може бути наведено коротке 

пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. 

Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має 

базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньо-

професійною програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати 

їх.Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу 

завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньо-

професійною програмою. 
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2.2.3. Програма навчальної дисципліни включає назви та 

конкретизований зміст змістових модулів та тем вивчення навчальної 

дисципліни. 

2.2.4. Структура навчальної дисципліни враховує усі види аудиторних та 

позааудиторних навчальних робіт студента. Загальна кількість годин має 

відповідати навчальному плану. 

2.2.5. Теми та зміст семінарських занять  

Семінарське заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому 

викладач організовує обговорення студентами питань з тем попередньо 

визначених робочою програмою. Семінарські заняття потрібно планувати у 

формі: бесіди, обговорення та рецензування есе, рефератів, доповідей, дискусій, 

прес-конференцій, «круглих столів» тощо. 

Тема кожного семінару повинна мати назву та кількість годин, відведених 

на її засвоєння. 

2.2.6. Теми та зміст практичних занять  

Практичне заняття – це вид аудиторного навчального заняття, на якому 

викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує уміння і навички їх практичного 

застосування шляхом виконання практичних завдань, вправ, кейсів. 

Тема кожного практичного заняття повинна мати назву та кількість 

годин, відведених на його проведення, із записом в робочу програму навчальної 

дисципліни. 

2.2.7. Теми та зміст лабораторних робіт  

Лабораторна робота – це вид навчального заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних 

навичок з лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп’ютерною технікою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Кожна лабораторна робота повинна мати назву та кількість годин, 

відведених на її проведення, складання звіту і його захисту.  

2.2.8. Завдання для самостійної роботи  

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. Навчальний час, відведений для цього, визначається 

навчальним планом і залежить від загального обсягу годин, відведених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни.Самостійна робота має 

охоплювати всю навчальну програму із зазначенням у робочій 

програмікількості годин, відведених на виконання кожної теми.  

2.2.9. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

можуть бути: екзамени; заліки;проекти; стандартизовані тести; аналітичні звіти, 

реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах; розрахункові роботи; завдання на лабораторному 
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обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах тощо; інші види індивідуальних та 

групових завдань. 

2.2.10. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 

кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка 

переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») та  шкалу європейської кредитно-трансферної 

системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).  

Система ЄКТС передбачає 100-бальну шкалу оцінювання навчальних 

досягнень студента. Робоча програма навчальної дисципліни повинна 

передбачати розподіл балів між модулями, змістовими модулями та 

підсумковим контролем знань. На форми підсумкового контролю заліки та 

екзамени відводити по 30 балів. 

Профільні навчальні дисципліни у системі загальної середньої освіти 

оцінюються за критеріями 12-бальної шкали. 

2.2.11. Рекомендована література  

Запропоновані для вивчення дисципліни літературні джерела 

складаються з базових та допоміжних. До базової літератури, як правило, 

включають нормативні документи, базові вітчизняні, найкращі зарубіжні 

підручники та навчальні посібники. 

У список допоміжної літератури включаються різні довідкові, періодичні 

видання, монографії. 

У розділі Інформаційні ресурси зазначається: нормативна база (стандарт 

вищої освіти/фахової передвищої освіти), вебсторінка кафедри/циклової комісії, 

наукові бібліотеки, вебсторінка бібліотеки коледжу, джерела Інтернет, інші 

інформаційні джерела та ресурси, доступні студентам. 

Бібліографічні описи можуть оформлятися з урахуванням Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або 

одним із міжнародних стилів оформлення списку наукових публікацій. 

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися 

обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього 

джерела.  

Рекомендовані джерела інформації мають бути актуальними, сучасними. 

Списки рекомендованої літератури повинні містити, як правило, не менше 50 % 

джерел за останні десять років. 

Основна література містить до 20 фундаментальних базових джерел 

(підручники, посібники), серед яких можуть бути власні розробки укладачів 

робочої програми (навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки 

тощо). Допоміжна література (як правило, до 15 позицій) призначена для 
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поглибленого вивчення окремих тем, розділів навчальної дисципліни. Це 

можуть бути довідкові видання, монографії, публікації у фахових виданнях 

тощо. 

 

3. Вимоги до оформлення робочої програми навчальної дисципліни 

3.1. Оформлення на паперовому носії.На розгляд подаються ретельно 

відредаговані авторські оригінали, чітко віддруковані на паперовому носії А5, 

або А4 (верстка брошури).(А4, інтервал 1, шрифт TimesNewRomen, кегль 12; 

А5, інтервал 1, шрифт TimesNewRomen, кегль 14;).  

3.2. Титульна сторінка робочої програми містить: повну назву управління 

освіти, закладу освіти, факультету/відділення, кафедри/циклової комісії; гриф 

затвердження проректором з навчальної роботи; назву документа (робоча 

програма навчальної дисципліни); освітньо-професійну програму, освітній 

ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень/освітньо-професійний ступінь,галузь 

знань, спеціальність; місце та рік видання (Луцьк– ).  

3.3. Друга сторінка робочої програми навчальної дисципліни 

міститьнаступне: назву навчальної дисципліни;інформацію про розробника(ів) 

– викладача чи викладачів, які розробили робочу програму(П.І.П., вчене звання, 

посада); інформація про номер протоколів та дати затвердження 

кафедрою/цикловою комісією та вченою радою факультету/науково-

методичною радою, про погодження гарантом/керівником освітньо-професійної 

програми (для обов’язкових/нормативних навчальних дисциплін). 

3.4. Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної 

сторінки. Проте номер сторінки на титульній не проставляється. 

3.5. Остання сторінка робочої програми повинна бути підписана 

автором/авторами. 

Зразок оформлення робочої програми навчальної дисципліни подано в 

Додатку 1.  

3.7. Оформлення електронної версії. Електронна версія має складатися 

лише із одного файлу у форматі PDF без будь-яких засобів захисту цього 

документу. 

 

4. Збереження та доступність 

4.1. Робоча програма навчальної дисципліни на паперовому носії 

зберігається на кафедрі/цикловій комісії, що забезпечує викладання 

дисципліни. 

4.2. Електронні версії робочих програм подаються завідувачем 

кафедри/головою циклової комісіїпроректору з навчальної роботи. 

4.3. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступна здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на 

наступний семестр (навчальний рік). 
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Додаток 1 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Факультет/відділення __________________________ 

Кафедра/циклова комісія_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

_________________ Наталія БОРБИЧ 

«_____» _______________ 20__ року 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 _________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

освітньо-професійна програма _________________________________________ 

 (назва програми) 

 

__________________________ __________________________________________ 

(освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень/освітньо-професійний ступінь) 

 

галузь знань _________________________________________________________ 

(шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальність ________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Луцьк – 20__ 



9 
 

Робоча програма з дисципліни «(назва навчальної дисципліни)» для студентів 

ОС/ОКР/ОПС ______________за галуззю знань___________ спеціальності _____________.  

«___» ___________, 20__ року. __ с. 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК(И): (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО* 

Гарант/керівник  

освітньо-професійної програми (НАЗВА програми)_________________ (________________) 

 

«____» ________________ 20__ рік 

*для предметів обов’язкових/нормативнихдисциплін 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри/циклової комісії ____________________ 

«____» ________________ 20__ року, протокол № ___ 

 

Завідувач кафедри/голова циклової комісії _________________ (________________) 

 

 

 

 

 

Схвалено вченою радою факультету/науково-методичною радою  

«____» ________________ 20__ року, протокол № ___ 

 

Голова _______________ (________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 20_ рік 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь/ 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень / 

освітньо-професійний ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна/заочна форма навчання 

Кількість кредитів 

–  

Галузь знань 

 

 Статус дисципліни 

Обов’язкова / вибіркова 

 

Спеціальність  

 

 

 

Змістових модулів 

–  

ОС:  бакалавр / 

 

ОКР: молодший  

спеціаліст/ 

 

ОПС: фаховий молодший 

бакалавр 

 

 

 

 

Рік підготовки: 

 

Загальна кількість 

годин –  

Семестр: 

 

Лекції 

 

Семінари Практ./

лаб. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента –  

Самостійна робота 

 

Вид контролю:  

залік/екзамен 
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2. Мета, програмні компетентності та результати навчання 

 

2.1.Мета навчальної дисципліни 

 

 

2.2. Програмні компетентності  

2.2.1. Інтегральна компетентність  

 

2.2.2. Загальні компетентності 

 

2.2.3. Фахові компетентності  

 

 

2.3. Результати навчання  

2.3.1. Програмні результати навчання за ОПП. 

2.3.2. Результати навчання за навчальною дисципліною. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. НАЗВА 

Тема 1. Назва теми 

Текст 

Тема 2. Назва теми 

Текст 

Змістовий модуль ІІ. НАЗВА 

Тема 3. Назва теми 

Текст 

Тема 4. Назва теми 

Текст 

 

…… 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна / заочна форма 

усього 

у тому числі 

лекції семінар.(практ*) 
самостійна  

робота 

Змістовий модуль І. НАЗВА 

Тема 1.    2  

   2*  

   2/2*  

     

     

Здача змістового модуля І (теми 

1- n) 

    

Разом за змістовим модулем 1     

Змістовий модуль ІІ. НАЗВА 

Тема 6.      

Тема 7.      
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Здача змістового модуля ІІ 

(теми n -nn) 

    

Разом за змістовим модулем ІІ     

Усього годин      

 

5. Теми семінарських занять 

N 

з/п 

N теми / 

модуля 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1 1 / І   

2 2 / І   

3. 4 / І   

4.    

…    

Разом  

 

6. Теми практичних занять 

N 

з/п 

N теми / 

модуля 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1 7 / І   

2 10 / I   

3. 1-10 / І Здача змістового модуля І. Форма роботи  (теми n – nn) 2 

4. 12 / ІІ   

5. 15 / ІІ   

...    

Разом  

 

7. Теми лабораторних занять 

N 

з/п 

N теми / 

модуля 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1 1 / І   

2 2 / І   

3. 3 / І   

4. 4 / І   

…    

Разом  

 

8. Самостійна робота 

N 

з/п 

N теми / 

модуля 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 / І   

2 2 / І   

3. 3 / І   

4.    

    

Разом  
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9. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є (зазначити 

ті, що підходять): екзамени; комплексні іспити; стандартизовані тести; наскрізні проекти; 

командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні 

роботи; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та 

виступи на наукових заходах; розрахункові роботи; завдання на лабораторному обладнанні, 

тренажерах, реальних об’єктах тощо; інші види індивідуальних та групових завдань.   

 

10. Критерії оцінювання 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка переводиться 

відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС – А, В, С, D, E, FX, F).  

Форми контролю знань студентів:  

- поточний;  

- модульний;  

- підсумковий (залік, екзамен).  

Поточний контроль знань студентів  протягом  одного  семестру включає оцінку за 

роботу на семінарських заняттях, практичну та самостійну роботу.   

Модульний контроль знань студентів здійснюється через проведення аудиторних 

письмових контрольних робіт або комп’ютерного тестування. 

Підсумковий контроль знань проводиться у формі екзамену за екзаменаційними 

білетами, кожен з яких включає три питання (письмово чи усно) або заліку (письмово/усно 

або шляхом тестування). Екзаменаційні білети повинні бути затвердженими в установленому 

порядку. 

Екзамен є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити 

системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу і не може бути зведена до 

рівня поточних форм контролю. 

 

Критерії оцінки знань з дисципліни на екзамені 

Відповідь на кожне запитання білету потребує повної аналітичної і змістовної 

відповіді (оцінюється від 0 до 10 балів). 

9-10 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне питання, 

використавши при цьому не лише обов’язкову, а й додаткову літературу.  

6-8 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, але 

розкрили його не повністю, допустивши деякі незначні помилки.  

4-5 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, 

недостатньо або поверхово розкривши більшість його окремих положень і допустивши при 

цьому окремі помилки, які частково вплинули на загальне розуміння проблеми.  

0-3 балів отримують студенти, які частково та поверхово розкрили лише окремі 

положення питання і допустили при цьому  певні суттєві помилки, котрі значно вплинули на 

загальне розуміння питання.  

N – й семестр 

Змістовий модуль І 

НАЗВА 

Змістовий модуль ІІ  

НАЗВА 

Е 

Т.1 Т.2 Т… Т.. ЗМ Т… Т… Т.17 ЗМ 

С СР П П СР С С СР С П П СР П СР С СР П  

30                  

Всього балів:                                                                                                                                  100 

 

Умовні позначення:Т.1. – тема 1; С – семінарське заняття; П. – практичне заняття; СР 

– самостійна робота студентів; ЗМ – здача модуля, Е – екзамен. 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно 

незараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова 

 

11.2. Допоміжна 

 

11.3. Інформаційні ресурси 

 

(електронні видання; відкриті державні реєстри; оприлюднені документи та офіційні сайти 

органів статистики, інших установ та організацій; відкриті бази даних; аудіо- та відеозаписи) 

 

 

 

 

 
Викладач ПІП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Додаток 2 

 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ЛУЦЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ» 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Факультет/відділення __________________________ 

Кафедра/циклова комісія_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 _________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни) 

 

освітньо-професійна програма _________________________________________ 

 (назва програми) 

 

__________________________ __________________________________________ 

(освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень/освітньо-професійний ступінь) 

 

галузь знань _________________________________________________________ 

(шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальність ________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Луцьк – 20__ 
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1. Загальна інформація 

Форма навчання   денна та/або заочна 

Статус дисципліни   нормативна / вибіркова 

Курс/Семестр    

Обсяг дисципліни   кредити –  

загальний обсяг годин –  

годин аудиторної роботи – , з них: лекцій – , 

семінарських занять – , 

годин самостійної роботи – , 

годин консультації –  

Форма звітності   залік / диференційований залік / екзамен 

Мова викладання  

Кафедра/циклова комісія, яка 

забезпечує викладання 

 

Персональна(і)  

сторінка(и) викладача(ів)   

подаються покликання на персональні сторінки 

викладачів на сайті коледжу 

Контактна  

інформація  

 

телефон викладача ________________ 

електронна адреса кафедри/циклової комісії ________ 

електронна адреса викладача(ів) _____ 

 

2. Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Вказати, якщо є 

Загальний опис змісту 

дисципліни  

Про що курс? Що є його основним змістом? Що є 

найбільш важливим, цікавим, значущим, показовим, 

примітним? На які питання відповідає курс? Місце 

курсу серед інших в освітньо-професійній програмі 

Цілі навчання Чому студенти повинні проходити цей курс, 

наскільки для них це актуально, як це їм допоможе 

зараз і в майбутньому? 

Очікувані результати навчання Конкретні твердження про те, що зможуть зробити 

студенти в кінці курсу. 

Перелік 5-7 результатів навчання, які мають бути 

вимірювані.В якій професійній ситуації здобувач 

буде використовувати?  

Мають бути складними, але досяжними та 

надихаючими 

Основні методи навчання наприклад: лекції, робота з кейсами, обговорення в 

малих групах, індивідуальні консультації, ігри, 

ведення журналу спостережень, використання 

навчальної платформи, онлайн відеоконференції тощо 

 

3. Система оцінювання курсу 

Накопичування балів під час вивчення дисципліни 

Види навчальної роботи Максимальна кількість балів 

Лабораторні роботи  

Семінарські заняття  

Практичні заняття  

….  

Екзамен/залік  

Максимальна кількість балів 100 
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4. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу 

Види навчальної 

роботи 

Навчальні тижні Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Лекції           

Практичні            

Лабораторні            

Презентації            

…..           

Самостійна робота           

Екзамен            

Всього балів на 

тиждень 

         100 

 

5. Ресурсне забезпечення 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

 

Література: 

 

 

 

 

6. Політики навчальної дисципліни 

Академічна доброчесність  

Відвідування та запізнення  

Дедлайни та перескладання  

Додаткові бали  

 

 

Викладач ПІП 
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