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1. Призначення та сфера використання 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни – внутрішній 

документ, який встановлює порядок розробки та актуалізації робочої програми 

навчальної дисципліни у Вищому навчальному закладі Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

Введення цього положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. Цим документом повинні керуватися науково-педагогічні 

працівники кафедр в процесі розробки та актуалізації робочих програм  

навчальних дисциплін.  

У разі виникнення необхідності положення підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін готують завідувачі кафедр, начальник науково-

методичного центру ліцензування та акредитації, начальник відділу управління 

освітньою діяльністю, начальник відділу забезпечення якості діяльності та 

проректори університету. Узагальнення та оформлення змін здійснює 

начальник відділу забезпечення якості діяльності. Затверджує положення і 

зміни до нього ректор. 

Дане положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

1. Закон України «Про освіту» – 05.09.2017 № 2145-VІІІ (зі змінами та 

доповненнями). 

2. Закон України «Про вищу освіту» – 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами 

та доповненнями). 

3. Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434, 

дод. 2. 

4. Статут Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 2019 р. 

5. Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» на 2017-2022 р.р., 2017 р. 

6. Концепція діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», 2010 р. 

7. Положення про організацію освітнього процесу у Вищому навчальному 

закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2015 р.; 

8. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти 

університету. ДПСЯ ПД – 9-4.4-131-54-18; 

9.  Карти процесу «Оперативне управління». ДПСЯ СТП – 9-7.2-101-54-18; 

10. Управління ризиками. ДПСЯ М – 9-6.1-205-54-19. 

 

3. Визначення та скорочення 

 Робоча програма навчальної дисципліни – є складовою 

нормативним документом, що розробляється кафедрою з кожної навчальної 
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дисципліни на основі навчальної програми навчальної дисципліни відповідно 

до робочого навчального плану підготовки студентів відповідної спеціальності 

та напряму підготовки. 

 Компетенція – це сукупність взаємопов’язаних якостей особистості 

(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного 

кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно 

них.  

  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. 

  Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної  області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку.  

  Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентнісні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності. 

 Модуль – це задокументована завершена частина освітньої програми 

(навчальної дисципліни, практики, підсумкової атестації), що реалізується 

відповідними формами освітнього процесу. 

 Навчальна лекція – це логічно завершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, 

ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.  

 Проблемна лекція – лекція, яка спрямована на розвиток логічного 

мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується 

двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на 

матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід 

закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекції 

друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що 

розглядаються. 

 Міні-лекція – лекція, яка передбачає виклад навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу і характеризується значною ємністю, складністю 

логічних побудов, доказів та узагальнень. 

 Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організує обговорення студентами теоретичних 

положень, проблем і питань з тем, визначених робочою навчальною 

програмою. 

 Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх 
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практичного застосування шляхом виконання практичних завдань. 

 Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, на якому студенти 

під керівництвом науково-педагогічного працівника проводять експерименти 

чи досліди в навчальних лабораторіях з використанням відповідного 

устаткування, комп’ютерної техніки, інтерактивних засобів та інших технічних 

засобів навчання. 

 Робота в малих групах – використовується з метою активізації роботи 

студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи 

психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і 

певними своїми якостями доповнює інших. 

 Семінар-дискусія – передбачає обмін думками і поглядами учасників з 

приводу даної теми, а також розвиває мислення, допомагає формувати погляди 

та переконання, виробляє вміння формувати думки та висловлювати їх, навчає 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

 Мозкова атака – метод розв’язування невідкладних завдань за дуже 

короткий час. 

 Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд різних виробничих ситуацій, складних конфліктних випадків тощо. 

 Презентація – виступ перед аудиторією – використовується для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань тощо. 

 Рольова гра – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в 

процесі інсценізації виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій. 

 Дидактична гра – метод імітації прийняття управлінських рішень в 

різноманітних ситуаціях шляхом гри за правилами, що вже вироблені або 

виробляються самими учасниками. 

 Банк візуального супроводження – спрямований на активізацію 

творчого сприйняття змісту навчальної дисциплін за допомогою наочності. 

 ДПСЯ  – документована процедура системи – Стандарт підприємства. 

 НМКД – навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни. 

 ОП – освітня програма. 

 ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

 Інститут – інститут економіки, управління та інформаційних 

технологій,  Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та підготовки 

спеціалістів 

 Факультет – факультет харчових технологій, готельно-ресторанного і 

туристичного бізнесу, факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу. 
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4. Мета і завдання управління процесом розробки робочої програми 

навчальної дисципліни 

4.1. Метою управління процесом розробки робочої програми навчальної 

дисципліни є: 

4.1.1. Забезпечення відповідності робочої програми навчальній програми 

навчальної  дисципліни. 

4.1.2. Забезпечення відповідності змісту робочої програми навчальної 

дисципліни вимогам ОП. 

4.1.3. Підвищення ефективності освітнього процесу з метою підготовки 

висококваліфікованих фахівців. 

4.1.4. Поліпшення якості аудиторних занять, організації самостійної 

роботи  та виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

4.1.5. Підвищення ефективності організації контролю знань студентів. 

4.1.6. Надання студентам методичної та інформаційної допомоги в 

освоєнні навчального матеріалу навчальної дисципліни шляхом 

індивідуального консультування. 

4.2.Основні завдання управління процесом розробки робочої програми 

навчальної дисципліни полягають в тому, щоб забезпечити: 

4.2.1. Ефективне управління освітнім процесом студентів. 

4.2.2. Впровадження інтерактивних і креативних форм і методів 

навчання, використання інноваційних інформаційних технологій в освітньому 

процесі. 

4.2.3. Використання дистанційних курсів з навчальних дисциплін для 

результативної організації самостійної роботи та виконання студентами 

індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

 

5. Відповідальність 

5.1. Перший проректор несе відповідальність за організацію та загальний 

контроль виконання вимог цього документа. 

5.2. Начальник відділу управління освітньою діяльністю несе 

відповідальність за: 

 своєчасне доведення до інститутів, факультетів і кафедр робочих 

навчальних планів; 

 своєчасне доведення до інститутів, факультетів і кафедр графіку 

освітнього процесу;  

5.3. Начальник науково-методичного відділу ліцензування та акредитації 

несе відповідальність за: 

 своєчасне доведення до інститутів, факультетів і кафедр освітніх 

програм, навчальних планів,  

 своєчасне доведення до інститутів, факультетів і кафедр змін щодо 

розробки та оформлення робочих програм навчальних дисциплін;  

 планування, організацію розробки (актуалізації), терміни виконання та 

якість робочих програм навчальних дисциплін в університеті; 
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 контроль наявності програм навчальних дисциплін; 

 контроль розробки (актуалізації) робочих програм навчальних 

дисциплін кафедр. 

5.4. Директор інституту, декан факультету несе відповідальність за: 

 організацію процесу та терміни розробки (актуалізації) робочих 

програм навчальних дисциплін на кафедрах інституту (факультету); 

 своєчасне доведення до кафедр змін в робочих навчальних планах; 

 організацію обговорення якості робочих програм навчальних 

дисциплін на засіданнях науково-методичних груп зі спеціальностей та вченої 

ради інституту (факультету); 

 виявлення та усунення невідповідностей робочих програм з навчальних 

дисциплін змісту ОП та цього документа. 

5.5. Гарант освітньої програми несе відповідальність за: 

 організацію процесу, терміни та якість підготовки робочих програм з 

навчальних дисциплін; 

 своєчасне доведення до науково-педагогічних працівників змін щодо 

підготовки та оформлення робочих програм з навчальних дисциплін 

підготовки; 

 організацію рецензування та обговорення якості робочих програм 

навчальних дисциплін на засіданнях науково-методичних груп зі 

спеціальностей. 

5.6. Завідувач кафедри несе відповідальність за: 

 організацію процесу, терміни та якість розробки (актуалізації) робочих 

програм навчальних дисциплін кафедри; 

 своєчасне доведення до науково-педагогічних працівників кафедри 

змін в робочих навчальних планах та оформленні робочих програм навчальних 

дисциплін; 

 організацію рецензування та обговорення змісту та якості робочих 

програм навчальних дисциплін на засіданнях кафедри; 

 виявлення та усунення невідповідностей робочих програм навчальних 

дисциплін кафедри змісту ОП та цього документа; 

 своєчасне подання робочих програм навчальних дисциплін кафедри 

для обговорення на засіданнях науково-методичних груп зі спеціальностей. 

5.7. Провідний науково-педагогічний працівник кафедри несе 

відповідальність за: 

 своєчасну та якісну розробку (актуалізацію) робочих програм 

навчальних дисциплін, які він викладає; 

 відповідність робочих програм навчальних дисциплін змісту ОП та 

цього документа; 

 своєчасне подання робочих програм навчальних дисциплін для 

рецензування та обговорення на засіданні кафедри (методичної секції кафедри); 

 використання інтерактивних і креативних форм та методів навчання, 
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інноваційних інформаційних технологій в освітньому процесі. 

 

6. Загальні положення 

6.1. Робоча програма навчальної дисципліни за своїм змістом є 

нормативним документом, що визначає вимоги до організації освітнього 

процесу за окремою навчальною дисципліною, алгоритм вивчення навчального 

матеріалу навчальної дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, 

що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для 

різних дисциплін проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та 

порядок оцінювання знань студентів. 

6.2. На основі робочої програми навчальної дисципліни розробляються 

навчальні посібники, навчально-методичні посібники, опорні конспекти лекцій, 

навчальні завдання, методичні рекомендації для самостійного вивчення 

дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що забезпечують успішне 

опанування програмного матеріалу. 

6.3. Робоча програма навчальної дисципліни складається з наступних 

розділів, які відображуються у Змісті робочої програми навчальної дисципліни: 

 Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни; 

 Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з 

навчальної дисципліни 

 Розділ 3. Програма навчальної дисципліни; 

 Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни; 

 Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань 

студентів; 

 Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу; 

 Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації. 

6.4. Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни подається 

у таблиці 1. 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни ________________ 
 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки * 

2. Кількість кредитів за ЄКТС ___. 

3. Кількість модулів ____ 

4. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану 

(зазначити)_____________ 

5. Курс -   

6. Семестр -  

7. Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр ___. 

- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр ____. 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ____, 2 семестр ____. 

- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр ____. 

- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 1 семестр _, 2 семестр _ 
* Необхідно зазначити: 

- навчальні дисципліни, які є базовими для вивчення даної навчальної дисципліни; 
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- навчальні дисципліни, для яких дана навчальна дисципліна є базовою. 

Навчальні дисципліни І семестру І курсу навчального плану – є висхідними. 

 

6.5. У розділі 2 зазначаються мета та завдання навчальної дисципліни, 

перелік компетентностей та програмних результатів навчання, що має 

отримати студент при вивченні навчальної дисципліни. Перелік 

компетентностей та програмних результатів навчання надається у таблиці 2. 

Науково-педагогічний працівник може розширити перелік зазначених 

компетентностей шляхом конкретизації. 

 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання  
№ 

з/п 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти студент 
Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 

   
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

   

 

6.6. У розділу 3 вказується, що «Програма навчальної дисципліни 

затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», протокол від «___» 

_______________ 201__ року № ___. 

6.7. Тематичний план навчальної дисципліни (розділ 4) надається у 

таблиці 3. У тематичному плані навчальної дисципліни зазначаються форми 

навчальних занять відповідно до робочого навчального плану. Кількість 

модулів з навчальної дисципліни визначається робочим навчальним планом.  

 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

____________________________________________________________________ 

 
Назва теми (лекції) та питання 

теми (лекції) 

Назва теми та питання 

семінарського, практичного 

або лабораторного заняття 

Завдання самостійної 

роботи у розрізі тем 

Інформаційн

і джерела 

(порядковий 

номер за 

переліком) 

Назва та порядковий номер модуля 

    

 

6.8. Розділ 5 «Система поточного і підсумкового контролю знань 

студентів». Система поточного і підсумкового контролю має за мету 

оцінювання рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення 

програмних результатів навчання за окремою навчальною дисципліною. 

6.8.1. Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної 

діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими (знання), 
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процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його рівень 

виявляється в процесі оцінювання. Визначення рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей (результатів навчання) здійснюється за: певним 

розділом (темою) робочої програми навчальної дисципліни; практичними 

заняттями (контрольна робота, перевірка та захист індивідуального завдання, 

тестування тощо); лабораторними роботами (перевірка та захист); семінарськими 

заняттями (виступ з рефератом, у дискусії тощо). 

6.8.2. Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, семінарських 

(практичних, лабораторних) заняттях, якість та своєчасність виконання 

індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт. Контрольні 

заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і включають 

поточний і підсумковий контроль. 

6.8.3. Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, 

семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання індивідуальних 

і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом 

навчального матеріалу навчальної дисципліни та оцінювання набутих 

компетентностей. 

6.8.3.1. Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, 

як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та пов’язаних 

з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення проблемних питань з 

теми лекції та інше. 

6.8.3.2. Під час проведення семінарських занять застосовуються такі 

методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, 

визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблемних 

питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів та інше. 

6.8.3.3. При проведенні практичних занять – контроль здійснюється при 

розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими групами» 

комплексу практичних задач і проблемних ситуацій та інше. 

6.8.3.4. При проведенні лабораторних занять можуть бути 

використані такі методи контролю, як усне чи письмове опитування студентів з 

питань теми лабораторного заняття. контроль проведення та результатів 

експериментів чи дослідів, виконання студентами тестів тощо. 

6.8.3.5. Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і 

домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки науково-педагогічним 

працівником результатів розв’язання розрахункових завдань. 

6.8.3.6. Поточний контроль, який застосовується під час проведення 

поточних модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання відповідних 

тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного програмного 

забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, при перевірки 

виконання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 

6.8.4. Механізм поточного та підсумкового контролю знань студентів 

може бути двох варіантів. Право використовувати відповідний варіант 

належить провідному науково-педагогічному працівнику за відповідною 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни  

ДПСЯ М – 9-8.2-73-54-19 

Редакція 07 

Сторінка 14  із 23 

 

навчальною дисципліно.  

6.8.4.1. Перший варіант. Результати поточної успішності студентів за 

виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання 

завдань самостійної роботи відображаються за допомогою таблиці 5.  

 

Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни* 

______________________________________________ 

 
Назва модулю, 

теми 
Вид навчальної роботи Кількість 
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Модуль 1            
            

Поточний контроль            
Модуль 2            

            
Поточний контроль            
Підсумковий 

контроль 

Залік (ПМК)  

Екзамен  
Разом   

*Науково-педагогічні працівники мають право використовувати  власну табличну форму подання даної 

інформації. 

  

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється у формі підсумкового модульного контролю (ПМК, залік) або 

екзамену. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у формі 

заліку (ПМК) дорівнює сумі всіх балів, які студент отримує за поточну 

успішність та виконання поточних модульних робіт. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у формі 

екзамену визначається як сума балів за поточну успішність, поточний 

модульний контроль (не більше 60 балів) та кількість балів, отриманих за здачу 

екзамену (не більше 40 балів). 

6.8.4.2. Другий варіант. Поточна успішність студентів за виконання 

навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань 

самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.   

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 
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(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. Якщо 

робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни у 

семестрі навчального року передбачено виконання двох поточних модульних 

робіт і більше, то загальна оцінка за поточний модульний контроль 

визначається як середньоарифметична за формулою: 

       (М1+М2+..+Мn)/n,                                                                                      (1) 

де n – кількість модулів; 

    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Приклад 5:  

1. Оцінка за поточну модульну роботу за модулем 1 дорівнює 90 

балів, за модулем 2 – 92 бали.  

2. Загальна оцінка за поточний модульний контроль буде дорівнювати 

91 балам: (90+92)/2.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при формі контролю у 

вигляді заліку (ПМК) дорівнює загальній оцінці за поточний модульний 

контроль.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при підсумковій формі 

контролю у вигляді екзамену визначається за середньозваженою оцінкою, 

виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за здачу 

екзамену. Оцінювання знань студентів при здачі екзамену здійснюється за 100-

бальною шкалою. 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної 

дисципліни проводиться за формулою  

 ,                                                                                            

(2) 

де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 

     Е – оцінка за екзамен; 

     0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і здачу 

екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 

перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 

Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки при підсумковій 

формі контролю у вигляді екзамену наведені у таблиці 6. 

 

Таблиця 6. Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки при підсумковій 

формі контролю у вигляді екзамену 
Варіанти 

прикладів 

Оцінка за 

поточний 

модульний 

контроль 

Оцінка 

за здачу 

екзамену 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 100-

ою шкалою 

Загальна 

підсумкова оцінка 

за національною 

шкалою 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 

ЄКТС 

Приклад 6. 100 100 100 Відмінно А 

Приклад 7. 91 85 88,6=89 Добре В 

Приклад 8. 73 55 65,8=66 Задовільно D 

Приклад 9. 35 40 37 Незадовільно з 

можливістю 

FX 
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Варіанти 

прикладів 

Оцінка за 

поточний 

модульний 

контроль 

Оцінка 

за здачу 

екзамену 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 100-

ою шкалою 

Загальна 

підсумкова оцінка 

за національною 

шкалою 

Загальна 

підсумкова 

оцінка за 

ЄКТС 

повторного 

складання 

 

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки 

можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від загальної підсумкової оцінки,  

коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за умови 

виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим 

навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної 

дисципліни незалежно від результатів виконання.  

Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної 

діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри 

враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни 

(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, 

виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо). 

Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може 

перевищувати 100 балів. 

6.8.4.3. У розділі робочої навчальної програми «Система поточного і 

підсумкового контролю знань студентів» також, незалежно від варіанту 

оцінювання знань студентів, розміщуються дві таблиці:  

 

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни___________________________ 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення 

навчальної дисципліни_________________________________________ 
 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна  1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 
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Форма роботи Вид роботи Бали 

2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань 

підвищеної складності  

4. Інші  види робіт (зазначити, які саме) 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в наукових гуртках 

2. Участь в наукових студентських клубах 

3. Участь в наукових магістерських семінарах 

4. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, 

міжвузівських,  всеукраїнських, міжнародних  

5. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

6. Інші  види робіт (зазначити, які саме) 

 

3. Інші форми 

(зазначити, які 

саме) 

  

Примітка. У таблиці прописуються ті види роботи, які застосовуються в освітньому процесі. 

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 

30 балів. 

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення 

навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 

100 балів.  

6.9. Розділ 6 «Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни». Даний розділ включає: 

8. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office. 

9. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних 

програмних продуктів: дистанційний курс, електронні методичні розробки, які 

розміщені у програмних оболонках, АРМ-фахівця, «Підприємство – 1С», інші 

програмні продукти.  
Примітка. Навчально-методична література, яка розміщена в електронній бібліотеці не відноситься до 

даного розділу. 

6.10. Розділ 7 « Рекомендовані джерела інформації». 

До переліку рекомендованих інформаційних джерел варто включати 

нормативні документи, базові вітчизняні, найкращі зарубіжні підручники та 

навчальні посібники, довідкові, періодичні видання, наукові монографії, статті, 

методичні рекомендації відповідної тематики, з урахуванням їх наявності в 

бібліотеці університету, посилання на сайти тощо. До переліку інформаційних 

джерел обов’язково потрібно включати навчально-методичну літературу, яка 

підготовлена науково-педагогічними працівниками кафедри та розміщена в 

електронній бібліотеці (з зазначенням способу доступу). Перелік інформаційних 

джерел наводиться згідно правил бібліографічного опису. 

 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни  

ДПСЯ М – 9-8.2-73-54-19 

Редакція 07 

Сторінка 18  із 23 

 

7. Порядок оформлення та затвердження робочої навчальної програми 

навчальної дисципліни 

7.1. Титульна сторінка оформляється відповідно до наведеного зразка 

(додаток 1).  

7.2. Друга сторінка оформляється відповідно до додатку 2. 

7.3. Робоча програма навчальної дисципліни повинна мати зміст з 

відповідною нумерацією сторінок та наскрізну нумерацію таблиць. Якщо 

робоча програма навчальної дисципліни розробляється для декількох 

спеціальностей, то у назві таблиць прописується назва спеціальностей і 

застосовується наступна нумерація, наприклад: таблиця 1.1, таблиця 1.2, 

таблиця 2.1, таблиця 2.2 і т.д. (перша цифра  - це номер розділу, друга цифра – 

номер таблиці). Аналогічна нумерація застосовується у випадку, коли години 

на викладання навчальної дисципліни різні за спеціальностями. 

7.4. Робочі програми навчальних дисциплін обговорюються та 

рекомендуються (схвалюються) до використання у освітньому процесі на 

засіданні кафедри. Гаранти освітніх програм відповідних спеціальностей 

погоджують робочі навчальні програми, за умови наявності невідповідностей 

робочі навчальні програми направляються на доопрацювання. Затверджуються 

робочі програми завідувачем кафедри, на якій працює провідний науково-

педагогічний працівник. 

7.5. Розгляд робочих програм навчальних дисциплін на засіданні 

кафедри проводиться не пізніше, ніж за два місяці до початку навчального 

семестру. 

7.6. Робочі програми навчальних дисциплін, які викладаються у першому 

семестрі навчального року, повинні бути готові та розміщені у НМКД станом 

на перше вересня, у другому семестрі – за місяць до початку навчального 

семестру. 

7.7. Поточні зміни до робочої програми з навчальної дисципліни, що 

стосуються уточнення обсягу годин, форм підсумкового контролю, кількості 

модулів, системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань 

студентів, планів лекцій і семінарських занять, завдань практичних і 

лабораторних занять, переліку інформаційних джерел тощо за необхідності 

можуть вноситися щорічно за два місяця до початку семестру і 

затверджуватися на засіданні кафедри (як додаток до робочої навчальної 

програми навчальної дисципліни). Додаток включає титул та безпосередньо 

зміни змісту робочої програми навчальної дисципліни. На титулі додатку 

зазначається погодження змін. Зміни змісту робочої програми схвалюються на 

засіданні кафедри. Оформлення титульної сторінки змін до робочої програми 

відображено у додатку 3. Зміни до робочої програми навчальної дисципліни 

затверджуються протоколом засідання кафедри. 

7.8. За умови відсутності змін в робочих навчальних планах підготовки 

студентів на наступний навчальний рік та у змісті навчальної програми 

навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни 
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перезатверджується на засідання кафедри на наступний навчальний рік. 

7.9. Витяг з проколу засідання кафедри про перезатвердження робочої 

програми минулого навчального року на наступний навчальний рік та 

затвердження змін до робочої програми минулого навчального року на 

наступний навчальний рік розміщується в НМКД.  

7.10. Термін дії затвердженої робочої програми навчальної дисципліни 

складає 4 навчальних роки з відповідним перезатвердженням і оформленням 

змін (за необхідності). 

7.11.  Робоча програма навчальної дисципліни може бути перевірена 

науково-методичним відділом ліцензування та акредитації під час підготовки 

до акредитації (ліцензування) тої чи іншої освітньої програми (спеціальності). 

7.12.  Під час проведення внутрішнього аудиту процесів діяльності кафедр 

відділ забезпечення якості діяльності також здійснює перевірку відповідності 

робочих програм навчальних дисциплін вимогам Положення про робочу 

програму навчальної дисципліни.  
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8. Погодження змісту документу 

№ 

з/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Дата Підпис 

1. Перший проректор Педченко Наталія 

Сергіївна 

  

2. Директор інституту 

економіки, управління та 

інформаційних технологій 

Вергал Ксенія 

Юріївна 

  

3. Декан факультету 

товарознавства, торгівлі та 

маркетингу 

Ткаченко Аліна 

Сергіївна 

  

4. Декан факультету 

харчових технологій, 

готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу 

Скрипник 

Вячеслав 

Олександрович 

  

5. Начальник науково-

методичного відділу 

ліцензування та 

акредитації 

Герман Наталія 

Володимирівна 

  

6. Начальник відділу 

управління освітньою 

діяльністю 

Молчанова 

Наталія Юріївна 

  

 Начальник відділу 

забезпечення якості 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 

  

 
 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни  

ДПСЯ М – 9-8.2-73-54-19 

Редакція 07 

Сторінка 21  із 23 

 

9. Додатки  

 

Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

18 квітня 2019 року № 88-Н 

 

Форма № П-2.04 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Факультет/інститут ________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________ 

 

   
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри             

    ___________  _________________ 
             підпис           ініціали, прізвище 

 «__» _________________ 20__ р. 

  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

навчальної дисципліни______________________________________________ 

 

освітня програма/спеціалізація «_______________________________________» 

 

спеціальність ______________  ___________________________________ 
          код                                                  назва спеціальності 

галузь знань   ____________  _________________________________________ 
          код                                                     назва галузі знань 

ступінь вищої освіти  ________________________________________________ 
бакалавр, магістр, доктор філософії 

 

 

 
 

 

 

 

Полтава _
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Додаток 2 

 

Укладачі: ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання  

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни ________________________________ 

схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні 

кафедри _____________ 

Протокол від «___» _______________ 20__  року № ___  
 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант освітньої програми __________________________________ 

спеціальності ________________________________________________________ 

ступеня _______________ 

                                                              ___________ __________________   
                                                                                           підпис                   ініціали, прізвище 

«______»_______________20___ року 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант освітньої програми __________________________________ 

спеціальності_________________________________________________________ 

ступеня _______________ 

                                                               ___________ __________________   
                                                                                             підпис        ініціали, прізвище 

«______»_______________20___ року 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант освітньої програми __________________________________ 

спеціальності_________________________________________________________ 

ступеня _______________ 

                                                               ___________ __________________   
                                                                                                    підпис               ініціали, прізвище 

«______»_______________20___ року 
 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 

Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни  

ДПСЯ М – 9-8.2-73-54-19 

Редакція 07 

Сторінка 23  із 23 

 

Додаток 3 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

18 квітня 2019 року № 88-Н 

Форма № П-2.04/1 

 

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

 

Факультет/інститут ________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Зміни до робочої програми  

навчальної дисципліни______________________________________________ 

 

освітня програма «_____________________________________________» 

 

спеціальність ______________  ___________________________________ 
             код                             назва спеціальності 

галузь знань   ____________  _________________________________________ 
             код                              назва галузі знань 

ступінь вищої освіти  ________________________________________________ 
бакалавр, магістр, доктор філософії 

на 20__-20__ навчальний рік 

 

Зміни до робочої програми обговорені та 

схвалені на засіданні кафедри 

«___» _____________ 20__р.  

протокол №__ 

Завідувач кафедри 

  _____________    ________________ 
        підпис                 ініціали, прізвище 

 

 

Полтава 20__ 
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