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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін у Полтавському національному педагогічному університеті 

імені В. Г. Короленка (далі – Положення) вводиться з метою:  

 підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом 

застосування системного підходу до навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності; 

 визначення вимог до змісту і оформлення навчально-методичної 

документації на кафедрах Університету; 

 створення механізму для аналізу якості навчально-методичних 

(методичних) документів і матеріалів. 

1.2. Положення визначає комплексний і системний підхід щодо 

забезпечення навчального процесу навчально-методичними, інформаційно-

довідковими, контрольними та іншими матеріалами, спрямованими на 

підвищення якості підготовки фахівців, а також створення умов, що дають 

змогу ефективно організовувати самостійну роботу студента. 

1.3. Положення ґрунтується на основних засадах законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями), Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», «Положення про 

організацію освітнього процесу в ПНПУ імені В. Г. Короленка», «Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПНПУ 

імені В. Г. Короленка», Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін у закладах вищої освіти (лист Міністерства освіти і 

науки України від 09. 07. 2018 № 1/9-434) та інших нормативно-правових 

актів. 

1.4. Вимоги Положення є обов’язковими для усіх факультетів та 

кафедр. 

 

2. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ Й ОНОВЛЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни 

(НМЗНД) – це сукупність нормативних, навчально-методичних, 

інформаційно-довідкових та контрольних матеріалів із конкретної навчальної 

дисципліни, представлених у паперовій та / або електронній формах, 

упорядковані без порушення авторських прав на твори, що входять до складу 
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НМЗНД, необхідних і достатніх для ефективного формування у студентів 

відповідних компетентностей, передбачених освітньою програмою 

спеціальності відповідного рівня вищої освіти. 

2.2. Матеріали НМЗНД розробляються державною мовою, з 

дотриманням наукового стилю викладення. Матеріали НМЗНД, що 

викладаються іноземною мовою, укладаються двома мовами – українською 

та мовою викладання. 

2.3. НМЗНД розробляється науково-педагогічним працівником (далі – 

НПП), у навчальному навантаженні якого запланована дана навчальна 

дисципліна, або колективом НПП, якщо різні види навчального 

навантаження в межах однієї дисципліни заплановано декільком НПП. 

2.4. НМЗНД є майновою власністю Університету. Підготовка елементів 

НМЗНД включається до індивідуального плану роботи викладача. 

2.5. Упорядковане НМЗНД подається завідувачу кафедри для 

обговорення і затвердження, а у разі відсутності змін – перезатвердження на 

першому засіданні кафедри навчального року / семестру, в якому 

заплановано викладання відповідної дисципліни, що відображається 

протокольно. У випадку виявлення недоліків у формуванні НМЗНД 

розробнику надається час для їх усунення – не більше одного тижня з 

повторною процедурою обговорення і затвердження кафедрою та вченою 

радою відповідного факультету. 

2.6. За необхідності (у зв’язку зі зміною законодавства, введенням 

нових стандартів вищої освіти тощо) до НМЗНД можуть бути внесені зміни 

шляхом їх розгляду і затвердження на засіданні кафедри. 

2.7. НМЗНД як службовий документ для викладачів набуває чинності 

після його затвердження. 

2.8. Актуалізація матеріалів НМЗНД здійснюється за потреби, але не 

рідше, ніж один раз на п’ять років. 

2.9. Відповідальність за якість, актуальність змісту та відповідність 

НМЗНД чинним освітнім програмам несе НПП (колектив НПП), за яким 

закріплено відповідну навчальну дисципліну. 

2.10. Відповідальність за наявність НМЗНД із усіх дисциплін, 

закріплених за кафедрою та їх збереження покладається на завідувача 

кафедри. При зміні викладача навчальної дисципліни автор НМЗНД передає 

його новому викладачу в присутності завідувача кафедри. 

2.11. Складові НМЗНД формуються в друкованому вигляді та / або як 

електронний освітній ресурс (ЕОР) й зберігаються на кафедрі, за якою 

закріплена навчальна дисципліна. Складові НМЗНД, що зберігаються та 

використовуються як ЕОР, заносяться на окремий мобільний носій 
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інформації у вигляді файлів формата pdf у папці, що відповідає назві 

навчальної дисципліни і розміщуються у хмарному середовищі кафедри, 

Університету. 

2.12. Титульний аркуш, зміст, робоча програма, силабус навчальної 

дисципліни, рецензії на комплексні / ректорські контрольні роботи 

обов’язково зберігаються в друкованому вигляді разом із носієм, на якому 

представлені усі елементи НМЗНД у форматі pdf, у спеціально заведеній 

папці за кожною дисципліною окремо. 

2.13. Доповнення, поновлення, вилучення, заміна складових НМЗНД 

відбувається згідно з рішенням кафедри з внесенням відповідних змін на 

носій, де зберігається НМЗНД. 

2.14. Інформаційне наповнення НМЗНД не повинно порушувати 

авторських прав й інших прав сторонніх осіб. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисциплін включає: 

1. Титульний аркуш. 

2. Зміст НМЗНД. 

3. Робоча програма навчальної дисципліни. 

4. Силабус навчальної дисципліни (є обов’язковим елементом для 

здобувачів вищої освіти, починаючи з набору 2020 року). 

5. Конспекти лекцій навчальної дисципліни. 

6. Методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

семінарських / практичних / лабораторних занять та виконання самостійної 

роботи студентів. 

7. Матеріали для контролю знань та вмінь студентів: 

7.1. Завдання (тести) для поточного (модульного) контролю знань та 

вмінь студентів. 

7.2. Питання (завдання) до семестрового контролю з навчальної 

дисципліни. 

7.3. Комплексна контрольна робота (ККР) / Ректорська контрольна 

робота (РКР). 

3.2. До НМЗНД можуть бути включені додаткові матеріали за 

рішенням НПП. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД РОЗДІЛІВ НМЗНД 

НМЗНД складається з таких структурних елементів: 
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4.1. Титульний аркуш (Додаток 1) 

Титульний аркуш – це перша сторінка НМЗНД, яка містить повну 

назву центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований 

університет, повну назву університету, назву факультету, кафедри-

розробника, відомості про затвердження НМЗНД, назву навчальної 

дисципліни, освітній ступінь підготовки здобувачів, код і назву галузі знань, 

шифр і назву спеціальності (спеціалізації) (за наявності), тип і назву 

освітньої програми, відомості про розробників НМЗНД, дані про його 

обговорення та затвердження. 

Формується тільки в друкованому вигляді. 

 

4.2. Зміст НМЗНД (Додаток 2) 

Зміст НМЗНД формується у друкованому вигляді у формі таблиці, 

наведеної в Додатку 2. 

4.3. Робоча програма навчальної дисципліни (Додаток 3) 

4.3.1. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РПНД) є 

нормативним документом Університету, вимоги до змісту якого встановлені 

п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (програма 

навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок 

оцінювання результатів навчання, інформаційні ресурси (основна та 

додаткова література, електронні джерела).  

Програма навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. З ст.  34 та ч. 7 

ст. 35 Закону України «Про вищу освіту», є одним із складників робочої 

програми. 

4.3.2. Основним призначенням РПНД є: 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти й інших учасників освітнього 

процесу зі змістом навчальної дисципліни, критеріями та засобами 

оцінювання результатів навчання тощо; 

 встановлення відповідності змісту навчальної дисципліни освітній 

програмі та стандартам вищої освіти; 

 встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти, за іншими спеціальностями / освітніми 

програмами, у неформальній та інформальній освіті. 

4.3.3. Робоча програма визначає зміст навчальної дисципліни, 

встановлює технологію її вивчення з урахуванням передумов; очікуваних 

результатів, яких має набути здобувач вищої освіти відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти та освітньої програми; організаційні форми навчання 

та обсяги різних видів навчального навантаження; форми та засоби 

поточного і підсумкового контролів; інструменти, обладнання, програмне 

https://osvita.ua/legislation/law/2235/


6 

 

забезпечення та інформаційні ресурси.  

4.3.4. Здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний доступ 

до РПНД. 

4.3.5 РПНД розробляється НПП (лектором) відповідної кафедри 

університету на основі освітньої програми певної спеціальності, 

розглядається, обговорюється і схвалюється на засіданні кафедри, 

погоджується із гарантом освітньої програми (гарантами – якщо таких 

декілька) і затверджується вченою радою відповідного факультету, не рідше 

одного разу на 5 років. 

4.3.6. РПНД складається окремо для кожної освітньої 

програми / спеціальності (спеціалізації). Якщо навчальна дисципліна 

викладається здобувачам декількох освітніх програм / спеціальностей 

(спеціалізацій) одночасно (в потоці), складається одна робоча програма з 

навчальної дисципліни з наведенням в ній переліку всіх освітніх 

програм / спеціальностей (спеціалізацій). 

4.3.7. Як правило, РПНД мають щорічно оновлюватися з урахуванням 

результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, і 

зокрема, отриманих від здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів 

побажань та зауважень. В окремих випадках РПНД можуть затверджуватися 

на декілька (до п’яти) років, а щорічні оновлення оформлюватися у вигляді 

додатків до них. 

У разі відсутності змін щодо опису навчальної дисципліни (загальної 

кількості кредитів / годин, семестру у якому вона викладається, форм 

контролю тощо) РПНД перезатверджується, про що в ній робиться 

відповідний запис. 

РПНД зберігається в двох варіантах: друкованому та як ЕОР. 

4.3.8. Структура та зміст РПНД 

РПНД містить: 

 титульна сторінку; 

 опис навчальної дисципліни; 

 мета вивчення навчальної дисципліни; 

 передумови для вивчення навчальної дисципліни; 

 очікувані результати навчання з дисципліни; 

 критерії оцінювання результатів навчання; 

 засоби діагностики результатів навчання; 

 програма навчальної дисципліни; 

 структура навчальної дисципліни; 

 теми семінарських / практичних / лабораторних занять, 

самостійної роботи (перелік індивідуальних завдань – у разі потреби); 
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 форми поточного та підсумкового контролю; 

 розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти; 

 шкала оцінювання успішності студентів; 

 інструменти, обладнання, програмне забезпечення та ін.; 

 інформаційні ресурси. 

4.3.8.1. На титульній сторінці РПНД міститься інформація про 

галузеве міністерство, заклад вищої освіти, факультет, кафедру, яка 

відповідає за викладання навчальної дисципліни, відомості про її 

затвердження. Відповідно до освітньої програми зазначається назва 

навчальної дисципліни, рівень вищої освіти (перший 

(бакалаврський) / другий (магістерський)), галузь знань, спеціальність 

(спеціалізація) (за наявності), тип та назва освітньої програми, рік 

розроблення. На звороті титульної сторінки розміщується інформація про 

розробника(-ів) РПНД, схвалення її на кафедрі (протокол та підпис 

завідуючого кафедри), погодження з гарантом (гарантами освітніх програм), 

відомості про її перезатвердження. 

4.3.8.2. Опис навчальної дисципліни подається у вигляді таблиці і 

повинен включати: кількість кредитів ЄКТС; загальну кількість годин; 

кількість змістових модулів (за умов поділу); характеристику навчальної 

дисципліни (кількість годин, передбачених навчальним планом для денної і 

заочної форми навчання на лекції, семінарські / практичні / лабораторні 

заняття, самостійну роботу). Зазначається тип навчальної дисципліни 

(нормативна / вибіркова), рік, семестр вивчення, форма контролю (залік, 

екзамен) та мова навчання (викладання). 

4.3.8.3. Мета вивчення навчальної дисципліни. Мета вивчення 

навчальної дисципліни зазначається у контексті спеціальності з урахуванням 

вимог стандарту вищої освіти та освітньої програми. Для вибіркових 

дисциплін може бути наведено коротке пояснення можливостей та переваг, 

які надає вивчення дисципліни.  

4.3.8.4. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 

Вказується перелік навчальних дисциплін, які мають бути вивчені раніше або 

перелік раніше досягнутих результатів навчання, які дають можливість 

розпочати навчання за цією дисципліною. Укладати цей розділ слід на 

підставі структурно-логічної схеми, яка міститься в освітній (освітньо-

професійній, освітньо-науковій) програмі, складовою якої є навчальна 

дисципліна. 

4.3.8.5. Очікувані результати навчання з дисципліни. Результати 

навчання знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, 
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інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і 

виміряти та які здобувач вищої освіти здатен продемонструвати після 

вивчення навчальної дисципліни. Очікувані результати навчання з навчальної 

дисципліни потрібно формулювати та деталізувати на підставі програмних 

результатів навчання освітньої програми спеціальності. 

4.3.8.6. Критерії оцінювання результатів навчання. Критерії 

оцінювання – це підстави для встановлення конкретної оцінки (кількості 

балів) за виконану роботу, виявлені знання і вміння, опис того, що має 

зробити здобувач вищої освіти при  вивченні навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна оцінюється за накопичувальною 100-бальною 

системою, а кожен вид навчальної роботи та навчальних досягнень студента 

оцінюється певною кількістю балів, відповідно до критеріїв оцінювання.  

Якщо підсумковою формою контролю є екзамен, то результати 

вивчення навчальної дисципліни обов’язково переводяться в екзаменаційну 

оцінку за шкалою навчального закладу («відмінно», «добре», «задовільно» чи 

«незадовільно»), з підсумковою формою контролю «залік» – у залікову 

оцінку за шкалою навчального закладу («зараховано», «не зараховано»). 

Критерії оцінювання мають бути об’єктивними, прозорими та 

однаковими для всіх студентів.  

4.3.8.7. Засоби діагностики результатів навчання. Конкретні засоби 

діагностики та методи їх демонстрування визначаються розробником 

(розробниками) РПНД. У цьому розділі подається перелік діагностичних 

засобів результатів навчання, використаних у процесі поточного і 

підсумкового контролю.  

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі засоби діагностики: питання для обговорення та 

завдання до семінарських / практичних / лабораторних занять та самостійної 

роботи, самоконтролю, екзамену, модульної контрольної роботи, ректорської 

контрольної роботи; тести (поточні, модульні, для самоконтролю, перевірки 

залишкових знань); задачі та вправи; проєкти наскрізні та командні; завдання 

на обладнанні, тренажерах тощо; ситуативні задачі та завдання; інші види 

індивідуальних та групових завдань. 

4.3.8.8. Програма навчальної дисципліни. У даному розділі подається 

інформація про зміст навчальної дисципліни (назва змістового модуля (за 

наявності), назва теми, питання чи анотація до кожної теми). 

4.3.8.9. Структура навчальної дисципліни подається у вигляді 

таблиці, в якій окремо за кожною формою навчання (денною, заочною) 

міститься інформація про розподіл навчального часу на вивчення кожного 

змістового модуля, теми та видами аудиторних занять 
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(семінарські / практичні / лабораторні) та години самостійної роботи 

студентів відповідно до робочого навчального плану спеціальності.  

4.3.8.10. Теми семінарських / практичних / лабораторних занять та 

самостійної роботи. Розробник у межах запланованої кількості годин 

розподіляє їх за темами за різними формами навчання. 

Індивідуальні завдання (ІЗ) (за наявності). У РПНД зазначаються 

теми ІЗ та їх обсяг. Виконуються індивідуальні завдання у межах годин 

виділених на самостійну роботу.  

4.3.8.11. Форми поточного та підсумкового контролю. Подається 

перелік форм поточного контролю, який може реалізовуватися у процесі 

аудиторної, самостійної роботи, модульного контролю тощо. 

Поточний контроль може проводитися із застосуванням таких методів: 

спостереження; усне, письмове, комбіноване опитування; тестування 

(письмове чи програмоване); самоконтроль та самоаналіз тощо. 

Модульний контроль: письмове опитування, тестування тощо. 

Підсумковий контроль: залік, екзамен (усно, письмово, письмово-усно, 

тестуванням). Форма проведення підсумкового контролю визначається 

навчальним планом спеціальності.  

Підсумковою оцінкою з навчальної дисципліни за семестр у формі 

заліку є сума балів, одержаних під час поточного / модульного контролю за 

оцінювані форми навчальної діяльності. Підсумковою оцінкою з навчальної 

дисципліни за семестр у формі екзамену є сума балів за вище зазначені 

форми навчальної діяльності та бали, які здобувач має можливість отримати 

під час екзамену.  

4.3.8.12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої 

освіти. Робоча програма навчальної дисципліни повинна передбачати 

розподіл балів за темами змістових модулів (якщо такі передбачені), 

контрольними заходами та інформувати здобувачів вищої освіти про 

можливість накопичити максимальну кількість балів за 100-бальною шкалою 

оцінювання. 

4.3.8.13. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення та ін., 

використання яких передбачає навчальна дисципліна.  

4.3.8.14. Інформаційні ресурси. Наводиться перелік рекомендованої 

літератури з навчальної дисципліни (основної, допоміжної) та електронні 

джерела. Інформаційні ресурси, які рекомендуються здобувачам вищої освіти 

мають відповідати вимогам, встановленим у нормативно-правових актах та 

оформлюватися відповідно до правил чинного бібліографічного опису. 
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Основна література. Оптимальна кількість джерел основної 

літератури – 3-10 (підручники, навчальні посібники, нормативно-правові 

акти, стандарти), які, на думку викладача, максимально повно відображають 

зміст навчальної дисципліни, а роки видання не виходять за гранично 

допустимі терміни старіння. 

Додаткова література: 3-10 найменувань найбільш значущих джерел, 

що доповнюють зміст обов'язкової літератури. До списку додаються 

нормативні матеріали, словники, довідники, монографії, збірники статей та 

ін. 

Електронні джерела: навчальні, наукові, інформаційні, довідкові 

матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на 

носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які 

відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів. 

Наводяться назви та короткі описи інтернет-джерел та їх електронні адреси, 

які доступні здобувачам вищої освіти. 

Рекомендується інформаційні ресурси подавати з наскрізною 

нумерацією. 

 

4.4. Силабус навчальної дисципліни (Додаток 4) 

4.4.1. Силабус навчальної дисципліни (далі – силабус) є описом 

компоненти освітньої програми, який містить основні характеристики 

дисципліни і має на меті допомогти здобувачеві в організації його навчальної 

діяльності. Це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

усіх учасників освітнього процесу з певної навчальної дисципліни. 

4.4.2. Силабус складається на всі навчальні дисципліни за відповідною 

освітньою програмою. Розробляє його НПП кафедри, за яким закріплено 

навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти. 

4.4.3. Як правило, силабуси мають щорічно оновлюватися з 

урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм, і зокрема, отриманих від здобувачів вищої освіти та інших 

стейкхолдерів побажань та зауважень.  

У разі відсутності змін щодо опису навчальної дисципліни (загальної 

кількості кредитів / годин, семестру у якому вона викладається, форм 

контролю тощо) силабуси можуть затверджуватися на декілька (до п’яти) 

років. У такому випадку робиться відповідний запис про перезатвердження 

силабусу (протокол, дата та підпис завідуючого кафедри).  

Силабус навчальної дисципліни зберігається в двох варіантах: 

друкованому та як ЕОР. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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4.4.4. Структура та зміст силабусу: 

4.4.4.1. Титульна сторінка містить інформацію про галузеве 

міністерство, заклад вищої освіти, відомості про затвердження; відповідно до 

освітньої програми зазначається назва навчальної дисципліни, галузь знань, 

спеціальність (спеціалізація) (за наявності), назва освітньої програми, рівень 

вищої освіти (перший (бакалаврський) / другий (магістерський)), рік 

розроблення. На звороті титульної сторінки розміщується інформація про 

розробника(-ів) силабуса, затвердження його на кафедрі (протокол та підпис 

завідуючого кафедри), погодження з гарантом (гарантами освітніх програм), 

відомості про перезатвердження. 

4.4.4.2. Інформація про викладача (прізвище, ім’я та по батькові 

викладача, профайл викладача розміщений на офіційних web-сторінках 

кафедри / факультету, контактна інформація та інформація про консультації). 

4.4.4.3. Інформація про навчальну дисципліну (назва навчальної 

дисципліни, галузь знань, спеціальність (спеціалізація), назва освітньої 

програми, рівень вищої освіти, рік навчання (курс), семестр, тип дисципліни, 

кількість годин на лекційні, семінарські / практичні / лабораторні заняття та 

самостійну роботу студента, мова викладання, форма контролю, розміщення 

сторінки курсу на платформі для дистанційного навчання). 

4.4.4.4. Анотація до навчальної дисципліни (короткий опис, 

особливості, переваги та мета дисципліни; компетентності, програмні 

результати; передреквізити та постреквізити; форми і методи навчання та 

контролю; політика курсу; технічне та програмне забезпечення; система 

оцінювання та вимоги). 

*У силабусах вибіркових навчальних дисциплін поле для інформації про загальні і 

фахові компетентності та програмні результати не заповнюється. 

4.4.4.5. Інформаційні ресурси (основна та додаткова література, 

електронні джерела). 

4.4.4.6. Дидактична карта навчальної дисципліни (назви змістових 

модулів, тем, завдань для самостійної роботи; години на усі заплановані види 

навчальної діяльності для кожної теми навчальної дисципліни; орієнтовна 

кількість балів, які здобувач вищої освіти має можливість накопичити за 

опанування теми; рекомендовані до теми джерела інформації). 

 

4.5. Конспекти лекцій навчальної дисципліни (Додаток 5) 

4.5.1. Конспект лекцій – навчально-методична розробка, яка повинна 

містити стислий виклад лекційного матеріалу відповідно до затвердженої 

РПНД. 
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4.5.2. Повний текст лекцій обов’язково розробляється у разі, коли 

викладач, який не має наукового ступеня або вченого звання, отримує дозвіл 

на читання лекцій. 

4.5.3. Зміст курсу (конспекту) лекцій повинні відповідати РПНД. 

4.5.4. Матеріал лекцій повинен мати проблемний характер, 

стимулювати активну пізнавальну діяльність здобувачів вищої освіти, 

сприяти формуванню у них творчого мислення. Лекція повинна відповідати 

таким вимогам як: науковість, аргументованість, логічність, системність 

викладу, охоплювати основні положення, питання курсу, уникаючи 

надмірної деталізації. 

4.5.5. Конспекти лекції зберігаються на кафедрі як ЕОР із обов’язковим 

поділом на окремі теми лекцій. Друкований варіант конспектів лекцій  

виготовляється у випадку службової необхідності. 

4.5.6. До кожної теми лекції рекомендується додавати презентацію, яка 

містить малюнки, схеми, таблиці, діаграми, фотографії, що візуалізують 

матеріал лекції. 

 

4.6. Методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

семінарських / практичних / лабораторних занять та виконання 

самостійної роботи студентів (Додаток 6) 

4.6.1. Методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

семінарських / практичних / лабораторних занять та виконання самостійної 

роботи студентів зберігаються на кафедрі як ЕОР. Друкований варіант 

вказівок виготовляється у випадку службової необхідності. 

4.6.2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів – 

це комплект навчальних, навчально-методичних та інструктивних матеріалів, 

призначення яких полягає у забезпеченні необхідною інформацією 

здобувачів для повноцінного опанування навчальної дисципліни через її 

опрацювання, критичний розбір та осмислення у позааудиторний час. 

4.6.3. Час, відведений на самостійну роботу здобувача вищої освіти, 

регламентується робочим навчальним планом, а зміст визначається РПНД. 

4.6.4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів 

повинні містити наступні елементи: 

 перелік ІЗ (відповідно до РПНД) із рекомендацією до їх 

виконання; 

 критерії оцінювання навчальних досягнень студента; 

 перелік інформаційних ресурсів. 
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4.6.5. Питання (завдання), які виносяться на самостійне опрацювання, 

повинні доповнювати, поглиблювати теоретичний матеріал, розвивати 

практичні вміння, сприяти закріпленню набутих компетентностей.  

 

4.7. Матеріали для контролю знань та вмінь студентів 

4.7.1. Матеріали для контролю знань та вмінь студентів зберігаються як 

ЕОР. Друкований варіант матеріалів готується кафедрою (тести, модульні 

контрольні роботи тощо) для проведення відповідних контрольних заходів, а 

також у випадку службової необхідності. 

4.7.2. Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі 

вивчення навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня засвоєння 

студентом навчального матеріалу на певному етапі та вміння застосовувати 

його у практичній роботі. Поточний контроль може включати тести, 

практичні задачі, індивідуальні завдання тощо. 

4.7.3. Модульний контроль – це різновид контрольного заходу, який 

проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених 

його етапах. Модульна контрольна робота може включати як теоретичні 

завдання (теоретичні питання або тести), так і практичні завдання.  

4.7.4. Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який 

виявляє рівень засвоєння студентом навчальної дисципліни або її семестрової 

частини. Форми семестрового контролю: залік та екзамен. Загальний перелік 

питань (завдань) до екзамену з навчальної дисципліни повинен охоплювати 

увесь матеріал дисципліни і бути розподілений порівну між всіма 

екзаменаційними білетами, що виносяться на захід. 

4.7.5. Перелік теоретичних питань, що виносяться на екзамен із 

дисципліни, видається студентам на початку семестру. Конкретний зміст 

екзаменаційних білетів не доводиться до відома студентів. 

4.7.6. Екзаменаційні білети розробляються лектором, що викладає 

навчальну дисципліну, і оформлюються в друкованому варіанті в одному 

примірнику для проведення відповідного контрольного заходу. Білети 

використовуються одночасно для денної та заочної форм навчання і 

затверджуються (перезатверджуються у разі перезатвердження РПНД, про 

що робиться запис у протоколі засідання кафедри) щорічно в складі НМЗНД. 

Кожен екзаменаційний білет підписується екзаменатором і завідувачем 

кафедри (Додаток 7). 

4.8. Комплексна контрольна робота (ККР) / Ректорська контрольна 

робота (РКР) (Додатки 8, 9). 

4.8.1. НМЗНД кожної навчальної дисципліни має містити пакет 

комплексних контрольних завдань, що використовуються для проведення як 
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комплексних контрольних робіт (ККР), так і ректорських контрольних робіт 

(РКР). 

4.8.2. ККР використовується для аналізу результатів підготовки студентів 

із відповідних дисциплін із метою коригування РПНД, удосконалення організації 

освітнього процесу, проведення акредитаційної експертизи тощо. 

4.8.3. ККР розробляється НПП (колективом НПП), за яким закріплена 

навчальна дисципліна, з урахуванням РПНД. 

4.8.4. Матеріали ККР зберігаються як ЕОР. Друкований варіант 

матеріалів готується кафедрою для проведення відповідних контрольних 

заходів, а також у випадку службової необхідності. 

4.8.5. Пакет ККР складається з таких обов’язкових елементів: 

 індивідуальні контрольні завдання з дисципліни до кожного 

варіанту (3-4 завдання, принаймі одне з яких у тестовій формі);  

 рецензія на ККР (дають відповідні фахівці інших кафедр 

Університету або інших ЗВО на підставі всебічно проведеного аналізу змісту 

завдань); 

 критерії оцінювання виконання контрольних завдань; 

 набір еталонних відповідей (ключів тестів) на контрольні 

завдання; 

 перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється 

при виконанні роботи. 

4.8.6. Кожне завдання бажано розпочинати словами «визначити», 

«обґрунтувати», «проаналізувати», «оцінити» тощо. Контрольні завдання в 

залежності від навчальної дисципліни можуть мати також практичний, 

розрахунковий та тестовий характер. 

4.8.7. Оцінка за виконання контрольної роботи виставляється за 

прийнятою в Університеті шкалою оцінювання. 

4.8.8. Під час розроблення критеріїв оцінювання за основу слід брати 

повноту й правильність виконання завдань. Крім цього, необхідно враховувати 

здатність студента: 

 диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

 застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

 інтерпретувати схеми, графіки, діаграми тощо; 

 аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані 

результати від прийнятих рішень; 

 викладати матеріал логічно, послідовно. 

До НМЗНД можуть бути включені додаткові матеріали за рішенням 

НПП. 
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       Додаток 1 

Зразок оформлення титульної сторінки НМЗНД 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Факультет ______________ 

Кафедра _________________ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

______________________________ 

_________________         ______________________ 

          (підпис)   (І. ПРІЗВИЩЕ) 

 

« ___»   ___________    20 __  року 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

навчальної дисципліни 

 «__________________________________________________________» 

(назва навчальної дисципліни) 

 

підготовки здобувачів 

першого / другого (бакалаврського / магістерського) рівня вищої освіти 

Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

 

 

Полтава – 202__ 
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Навчально-методичне забезпечення розробили: 

посада, 

науковий ступінь, вчене звання 

 

(підпис) 

 

(І.ПРІЗВИЩЕ) 

посада, 

науковий ступінь, вчене звання 

 

(підпис) 

 

(І. ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

_________________________________________________________________ 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни розглянуто і перезатверджено 

на засіданні кафедри ______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________         (І. ПРІЗВИЩЕ) 

    (підпис)            

 

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни розглянуто і перезатверджено 

на засіданні кафедри ______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________         (І. ПРІЗВИЩЕ) 

    (підпис)            

 

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни розглянуто і перезатверджено 

на засіданні кафедри ______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________         (І. ПРІЗВИЩЕ) 

    (підпис)            
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Додаток 2 

Зразок оформлення змісту НМЗНД 

ЗМІСТ НМЗНД 

№ 

з/

п 

Складова НМЗНД 
Позначення 

електронного 

файлу  

Наявність складової 

НМЗНД 

Дані про 

внесення 

змін 

(дата і підпис 

завідувача 

кафедри та 

викладача) Електрон. 

файл 

Друкова

н. 

варіант 

1 
Робоча програма навчальної 

дисципліни 
01 ХХХХ РП + +  

2 Силабус навчальної дисципліни 02 ХХХХ СНД + +  

3 Конспекти лекцій 03 ХХХХ КЛ +   

4 

Методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення 

семінарських / практичних / 

лабораторних занять та 

виконання самостійної роботи 

студентів 

04 ХХХХ МВ 

СЗ  
+   

04 ХХХХ МВ 

ПЗ 
+   

04 ХХХХ МВ 

ЛЗ 
+   

5 
Матеріали для контролю знань 

та вмінь студентів 

05 ХХХХ ПК +   

05 ХХХХ МК +   

05 ХХХХ СК +   

6 

Комплексна контрольна робота 

(ККР) / Ректорська контрольна 

робота (РКР) 

06 ХХХХ 

ККР / РКР 
+   

 

 Викладач   ___________  (І. ПРІЗВИЩЕ) 

 

 Завідувач кафедри __________  (І. ПРІЗВИЩЕ) 

 
ХХХХ – скорочена назва навчальної дисципліни (однакова для усіх файлів) 
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Додаток 3 

Зразок оформлення РПНД 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Факультет ______________ 

Кафедра_______________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

протокол вченої ради  

______________________факультету 

№  ___   від    __________     202__  р 

Голова вченої ради факультету 

_________________ (І. ПРІЗВИЩЕ) 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

«………………………….» 

підготовки здобувачів 

першого / другого (бакалаврського / магістерського) рівня вищої освіти 

Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

 

 

 

Полтава – 202__
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На звороті титульного аркушу 

Робоча програма навчальної дисципліни «                » підготовки 

здобувачів ______________ рівня вищої освіти з освітньої програми 

«........................» за спеціальністю _________________________ – _____с. 

 

Розробник(и) програми: ________________________________________ 
             (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада ) 

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни «              » обговорена і 

схвалена на засіданні кафедри _______________________________________ 
       (назва кафедри) 
Протокол засідання  № ____ від ____________20____ р. 

Завідувач кафедри   ______________________________ 
       (назва кафедри) 

______________     (І. ПРІЗВИЩЕ) 
       (підпис)     

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант(и) освітньої програми «_______________________________» . 
                              (назва програми) 

______________     (І. ПРІЗВИЩЕ) 
       (підпис)          

 

Робоча програма навчальної дисципліни «                    » перезатверджена 

на засіданні кафедри _______________________________________ 
       (назва кафедри) 
Протокол засідання  № ____ від ____________20____ р. 

Завідувач кафедри   ______________________________ 
       (назва кафедри) 

______________      (І. ПРІЗВИЩЕ) 
       (підпис)          

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант(и) освітньої програми «_______________________________» . 
                              (назва програми) 

______________     (І. ПРІЗВИЩЕ) 
       (підпис)     
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна  

форма навчання 

Заочна  

форма 

навчання 

 

Кількість кредитів ЄКТС – 

Обов’язкова / вибіркова 

Рік підготовки: 

-й -й 

Загальна кількість годин –  Семестр 

-й -й 

 

Кількість змістових модулів – 

(за умов поділу)  

Лекції 

год. год. 

Семінарські заняття  

год. год. 

Практичні заняття 

год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

год.  год. 

Вид підсумкового контролю:  

залік / екзамен 

Мова навчання Українська 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни: 

3. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

4. Очікувані результати навчання з дисципліни: 

5. Критерії оцінювання результатів навчання:  

6. Засоби діагностики результатів навчання:  

7. Програма навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. ………. 

Тема 1. 

Тема 2. 

Сума балів, накопичених 

студентом у процесі 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів 

навчання з навчальної дисципліни  

90-100  

75-89  

60-74  

35-59  

0-34  
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Тема 3. 

Змістовий модуль 2. …….. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

у тому числі: у тому числі: 

Л
ек

ц
ії

 

 

С
ем

ін
а
р

сь
к

і 
/ 

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

сь
к

і 
/ 

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

  

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗМ 1. 

Тема 1         

Тема 2         

Тема 3         

Разом за ЗМ 1         

ЗМ 2. 

Тема 4         

Тема 5         

Тема 6         

ІЗ (за 

необхідністю) 
        

Підготовка до 

екзамену 

   30     

Разом за ЗМ 2         

Разом           

 

Теми семінарських занять 

 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Не передбачено навчальним планом   
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Теми практичних занять  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1    

2    

…    

Разом годин за  семестр   

 

Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/

п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

 Не передбачено навчальним планом   

 

Самостійна робота 

Примітка: 

*(не обов’язковий компонент самостійної роботи студента) 

** (за наявності) 

 

Тематика індивідуальних завдань  
(за наявності у структурі самостійної роботи) 

 

9. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Змістовий модуль 1. 

1.    

2.    

Разом за ЗМ 1   

Змістовий модуль 2. 

3    

4    

ІЗ *   

Підготов до екзамену **   

Разом за ЗМ 2   

Разом годин за  семестр   
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Залік 1 семестр 
Розподіл балів (за максимальними значеннями) та послідовність їхнього 

накопичення за результатами аудиторної, самостійної роботи та модульного 

контролю 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК

Р1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МКР 

2 

4 6 5 5 5 20 5 4 6 10 10 20 100 

(*Т1, Т2 … Т5 – теми, включені до змістових модулів) 

 

Екзамен 2 семестр 
Розподіл балів (за максимальними значеннями) та послідовність їхнього 

накопичення за результатами аудиторної, самостійної роботи та модульного 

контролю 

Е
к
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Змістовий модуль №3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МКР 

3 

5 5 5 5 5 5 5 5 20 
4

0 

10

0 
(*Т1, Т2 … Т7 – теми, включені до змістових модулів) 

 

11. Шкала оцінювання успішності студентів 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

за 100-
бальною 
шкалою 

Форма семестрового контролю 
екзамен 

Форма семестрового контролю 
залік 

Значення оцінки Значення оцінки 

90 – 100 відмінно 

зараховано 75-89 добре 

60-74 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 

зараховано з можливістю 
повторного складання 

 

12. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення та ін.: 

 

13. Інформаційні ресурси 
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Основна література  

1. 

2. 

Додаткова література 

3. 

4. 

Електронні джерела: 

5. 

6. 
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Додаток 4 
Зразок оформлення силабусу 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова вченої ради 

                                                                     

_____________________ факультету  

 

___________         _______________________ 

     (підпис)         (І. ПРІЗВИЩЕ.) 

протокол №____ від __________ 202__ р 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«___________________________________» 

 
Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

Рівень вищої освіти (перший (бакалаврський) 

другий (магістерський) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 202__ 
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Оформлюється на звороті титульної сторінки 

Силабус склав (ли)  

 _________________________________________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові НПП) 

 

Силабус розглянуто і затверджено на засіданні кафедри _______________ 

Протокол засідання кафедри № ____ від   ___   _____________  20 ___ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.) 
                                                                         підпис 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Гарант освітньої програми 

«________________________________________________________________ » 

______________          (П. І. Б.) 
                     підпис 

 

Силабус розглянуто і перезатверджено на засіданні кафедри 

______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___ від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.)  
                                                          підпис 

 

Силабус розглянуто і перезатверджено на засіданні кафедри 

______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___ від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.) 
                                                           підпис 

 

Силабус розглянуто і перезатверджено на засіданні кафедри 

______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___ від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.) 
                                                          підпис 

 

Силабус розглянуто і перезатверджено на засіданні кафедри 

______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___ від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.) 
                                                          підпис 

 

Силабус розглянуто і перезатверджено на засіданні кафедри 

______________________________ 

Протокол засідання кафедри № ___ від   ___   _____________  20____ року 

Завідувач кафедри    ____________ (П. І. Б.) 
                                                          підпис 
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Профайл викладача на 

сайті  
(посилання) 

 

Викладач: 
(ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання) 

 

Контактна інформація 

(телефон (за потреби),  

e-mail): 

Рік навчання: Семестр: Тип дисципліни: 

Інформація про 

консультації: 

 

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Лекції: Практичні / семінарські / 

лабораторні заняття: 

(обрати необхідне) 

СРС (ІЗ – за наявності): 

денна ф.н. заочна 

ф.н 

денна ф.н заочна ф.н денна ф.н заочна ф.н 

      

Мова викладання: Форма контролю: 

Сторінка курсу в Moodle 

(за наявності) або на 

іншому ресурсі (посилання) 

 

АНОТАЦІЯ ДО НД: 

Короткий опис, 

особливості, переваги: 

 

Мета: Результати навчання (РНД): 

Загальні компетентності (ЗК) (за ОП): 

1.(ЗК за ОП 1) 

2.(ЗК за ОП 2 

 …і т.д, якщо дисципліна  викладається за декількома ОП) 

Фахові компетентності (ФК) (за ОП): 

1. (ФК за ОП 1) 

2.(ФК за ОП 2  

…і т.д, якщо дисципліна викладається за декількома ОП) 

Програмні результати навчання (за ОП): 

1.(ПРН за ОП 1) 

2.(ПРН за ОП 2 

 …і т.д, якщо дисципліна викладається за декількома ОП) 

Передреквізити: (за наявності) Постреквізити: (за наявності) 

Форми і методи навчання: 

 

Методи контролю: 

 

Політика курсу : (дедлайн та перескладання, академічна доброчесність, допуск до підсумкового 

контролю, відвідування тощо) 

Технічне та програмне забезпечення (інструменти, матеріали, обладнання …): 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Вид навчальної 

діяльності 
Критерії оцінювання 

Аудиторна робота 
 

Самостійна робота 

студентів 

(ІЗ за наявності) 

 

Модульна 

контрольна робота 

 

Підсумковий 

контроль 

 

 
Шкала оцінювання успішності студентів 

 
Сума балів, 

накопичених 

студентом у 

процесі 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з 

навчальної дисципліни 

90-100  

89-75  

60-74  

35-59  

0-34  

 
Інформаційні ресурси: 

 

Основна література 

1. 

2. 

Додаткова література   

3. 

4. 

Електронні джерела 

5. 

6. 

Дидактична карта дисципліни 

Назва змістового модуля,  теми, завдання для 

самостійної роботи  

К
-т

ь
 г

о
д

и
н

 

(д
ен

н
а

 ф
.н

.)
 

К
-т

ь
 г

о
д

и
н

 

(з
а
о
ч

н
а

 ф
.н

.)
 

В
и

д
и

 

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
ї 

д
ія

л
ь

н
о
ст

і 

О
ц

ін
ю

в
а
н

н
я

 

(к
іл

ь
к

іс
т
ь

 

б
а
л

ів
 з

а
 т

ем
у
) 

1 2 3 4 5 

ЗМ 1. (назва) 
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Тема 1. Основи методики …. 

(Зміст або анотація) 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Опрацювати конспект лекції (виділити, 

розшифрувати, доповнити, ......). 

2. Опрацювати основну та додаткову літературу за 

темою. 

3. Визначити …….. 

4. У вигляді таблиці зафіксувати методичні особливості 

…… 

Рекомендовані інформаційні ресурси: 1; 5… 

(порядкова нумерація за списком)  

2 2 Лекція   

2 - Семінар  

 

4 6 Самостій

на робота 

Тема 2….. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Рекомендовані інформаційні ресурси: 

2 2 Лекція   

2 - Семінар  

 

4 6 Самостій

на робота 

Тема 3……     

Тема 4     

Тема 5    (МКР)     

Розподіл балів: Аудиторна та 

самостійна робота 
100 

Підсумковий контроль (залік) (кіл-ть год) -  

 л с/п/л с.р  

Денна форма: (кіл-ть год) 30 30 120  

Заочна форма: (кіл-ть год) 16 14 150  

Усього годин: (кіл-ть год) 180  

ЗМ 2. (назва) 

Тема 6    (або 2.1)     

Тема 7   (або 2.2)     

Тема 8   (або 2.3)     

Тема 9   (або 2.4)     

Тема 10 (або 2.5)   (МКР)     

Розподіл балів: Аудиторна та 

самостійна робота 

60 

 Екзамен 40 

 Усього балів 100 

Підсумковий контроль (екзамен) (кіл-ть год) 30  

 л с/п/л с.р  

Денна форма: (кіл-ть год) 30 30 90  

Заочна форма: (кіл-ть год) 16 14 150  

Усього годин: (кіл-ть год) 180  
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          Додаток 5 

Зразок оформлення конспектів лекцій з навчальної дисиципліни 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Факультет ____________________________ 

Кафедра ______________________________ 

 

Конспекти лекцій 

з навчальної дисципліни 

 «__________________________________________________________» 

(назва навчальної дисципліни) 

 

  підготовки здобувачів 

першого / другого (бакалаврського / магістерського) рівня вищої освіти 

 

Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

 

 

 

 

Лектор _____________________________________________________  

      (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) 

 

 

Полтава – 202__ 
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*Лекція № ___ 

*Тема__________________________________________________ 

*Мета: 

*План  

1. 

2… 

Глосарій 

 

*Текст / конспект лекції 

 

 

Питання / завдання для самоконтролю  

1. 

2. 

*Рекомендовані інформаційні ресурси 

(за РПНД) 

 

 

 

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення та ін. 

(за потреби) 

 

 

 

*Обов’язкові елементи структури  
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         Додаток 6 

Зразок оформлення методичних рекомендацій (вказівок) до проведення 

семінарських / практичних / лабораторних занять та виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Факультет ______________ 

 

Кафедра_______________________ 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ)  

до проведення семінарських / практичних / лабораторних занять  
(обрати необхідне) 

та виконання самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни 

«                                                                             » 
(назва за РПНД) 

підготовки здобувачів 

першого / другого (бакалаврського / магістерського) рівня вищої освіти 

Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 202__ 
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Семінарське / практичне / лабораторне заняття  № ...... 

*Тема _____ 

*Мета  

*План заняття (чи інші варіанти) 

Інструменти, обладнання, програмне забезпечення та ін. (за необхідності) 

*Завдання самостійної роботи 

*Критерії оцінювання 

*Інформаційні ресурси 

 

*Обов’язкові елементи структури заняття 
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Додаток 7 

Зразок оформлення екзаменаційного білета з навчальної дисципліни 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

Освітній рівень: 

Спеціальність: 

Семестр: 

Навчальна дисципліна: 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___ 

1. 

2. 

3. 

 

Затверджено на засіданні кафедри _________________ 

Протокол № ____ від «__»  ________ 201 ___ р. 

Завідувач кафедри _______ / __________________ 
                                                          підпис                                   П.І.Б   

Екзаменатор   _______ / __________________ 
                                               підпис                                   П.І.Б   
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          Додаток 8 

Зразок оформлення  титульної сторінки ККР / РКР з навчальної дисципліни 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА /  

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни 

 «__________________________________________________________» 

(назва навчальної дисципліни) 

 

підготовки здобувачів 

першого / другого (бакалаврського / магістерського) рівня вищої освіти 
 

Галузь знань  (код і назва) 

Спеціальність (спеціалізація)  

(за наявності) 

(шифр і назва) 

Освітня програма (тип і назва освітньої програми) 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 202__ 
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Комплексна контрольна робота / Ректорська контрольна робота з навчальної 

дисципліни 

«_______________________________________________________________» 

Розробник роботи: 

 

(П. І. Б., наук. ступінь, вчене звання, посада) 

 

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ________________________ 

протокол  №  ___   від ____    _______________  20 ____  р. 

Завідувач кафедри  ____________ 

__________      ________________ 
       (підпис)       (І. ПРІЗВИЩЕ) 

 

Рецензент  

__________________________________________________________ 

                       (П. І. Б., наук. ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) 
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Додаток 9 

Зразок оформлення ККР / РКР 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 

 

Факультет ____________________ 

Кафедра  ______________________ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА / РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

(обрати необхідне) 

з навчальної дисципліни «___________________________________________» 

студента ________________________ факультету   

спеціальності (спеціалізації (за наявності))  

______________________________________________________________ 

групи _____________ 

Номер білета (варіанта) _________ 

Дата ______________ 

Підпис студента _______________ 

Оцінка ___________________ 

Перевірив  __________________            _________________________ 

   (П. І. Б.)                    (підпис)
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Полтавський національний педагогічний університет  

імені В. Г. Короленка 

Кафедра ____________________________ 

 

 

Контрольні завдання 

 

з навчальної дисципліни « __________________________________________ » 

для студентів спеціальності (спеціалізації) (за наявності)  

______________________________________________________________ 

 

Завдання № ____ 

 

 


	1. Опис навчальної дисципліни
	Залік 1 семестр


