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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

закладу вищої освіти, що розробляється науково-педагогічними працівниками 
для кожної навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки 
фахівців на основі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми і 
затверджується у порядку визначеному даним положенням. 

 
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Складовими робочої програми навчальної дисципліни є: 
- титульна сторінка та шмуцтитул; 
- опис навчальної дисципліни; 
- передумови для вивчення навчальної дисципліни; 
- заплановані результати навчання; 
- програма навчальної дисципліни; 
- структура (тематичний план) навчальної дисципліни; 
- теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, самостійної 

роботи; 
- індивідуальні завдання; 
- критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання, 

форми поточного і підсумкового контролю; 
- схема нарахування балів з навчальної дисципліни; 
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна; 
- рекомендовані джерела інформації (основні, допоміжні, інформаційні 

ресурси з мережі Інтернет); 
2.2. Обов’язковими елементами титульної сторінки (додаток А) робочої 

програми навчальної дисципліни є:  
 повна назва закладу вищої освіти та кафедри; 
 гриф затвердження, підпис, прізвище та ініціали завідувача кафедри; 
 назва навчальної дисципліни; 
 назва освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми; 
 код та найменування спеціальності; 
 шифр та найменування галузі знань; 
 освітній ступінь; 
 назва факультету, здобувачі вищої освіти якого вивчають навчальну 

дисципліну; 
 навчальний рік. 
2.3. Шмуцтитул – другий аркуш робочої програми, на якому зазначають 

дані про розробників робочої програми навчальної дисципліни, мову 
викладання (державна та/або англійська (інша іноземна мова)), відомості про 
затвердження програми на засіданнях кафедри та науково-методичної ради 
спеціальності. 

2.4. У розділі «Опис дисципліни» – наводиться стисла характеристика 
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навчальної дисципліни згідно з робочим та навчальним планом:  
- загальний обсяг навчальної дисципліни (годин, кредитів);  
- обов’язкова чи вибіркова дисципліна;  
- рік навчання (курс), семестр;  
- структура навчальної дисципліни: кількість годин на лекції, практичні 

(семінарські, лабораторні), навчальну практику, самостійну роботу; 
- вид індивідуального завдання та кількість годин на його виконання; 
- вид підсумкового контролю. 
2.5. У розділі «Передумови для вивчення навчальної дисципліни» 

зазначають перелік дисциплін, які передують її вивченню. 
2.6. У розділі «Заплановані результати навчання» визначають мету, 

основні завдання навчальної дисципліни, компетентності (загальні, фахові) та 
програмні результати навчання здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми.  

2.7. У розділі «Програма навчальної дисципліни» наводиться стисла 
характеристика навчальної дисципліни, а саме: розподіл навчального матеріалу 
на теми.  

2.8. У розділі «Структура (тематичний план) навчальної дисципліни» 
наводиться план за видами навчальної діяльності (лекції, лабораторні, 
практичні, семінарські заняття, навчальна практика, самостійна робота тощо) з 
визначеним обсягом відведених годин. Тематичний план складається для 
денної та заочної форм навчання. 

2.9. У розділах «Теми семінарських занять», «Теми практичних 
занять», «Теми лабораторних занять» та «Теми самостійної роботи» 
вказують назви тем та кількість годин, передбачених на їх проведення 
(виконання). У випадку відсутності певних форм навчальної (аудиторної) 
роботи відповідні таблиці в робочій програмі не наводяться. 

2.10. У розділі «Індивідуальні завдання» вказують форми 
індивідуальних завдань, передбачені навчальним планом підготовки  (курсова 
робота (проект), РГР, ІНДЗ, контрольна робота). 

Виконання індивідуальних завдань є складовою частиною самостійної 
роботи здобувача вищої освіти. Години, відведені на виконання 
індивідуального завдання, вираховуються із загальної кількості годин 
самостійної роботи. При цьому, час відведений на виконання індивідуального 
завдання, не повинен перевищувати 50% часу від загальної кількості годин, 
відведених на самостійну роботу. 

2.11. У розділі «Критерії оцінювання та засоби діагностики 
результатів навчання, форми поточного і підсумкового контролю» 
зазначають форми та критерії проведення контрольних заходів відповідно до 
«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 
ПДАА».  

Поточний контроль здійснюється на лабораторних, семінарських, 
практичних заняттях протягом семестру у формі … (вказати форму проведення 
контролю: тестування, опитування, розв’язання задач, виконання завдань 
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тощо).  
Семестровий контроль – оцінювання рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти всього обсягу навчальної дисципліни проводиться у формі … (вказати 
форму проведення контролю: залік, диференційований залік та/або екзамен). 

Проведення контрольних заходів здійснюється за допомогою засобів 
оцінювання та методів демонстрування результатів навчання здобувачів вищої 
освіти.  

2.12. У розділі «Схема нарахування балів з навчальної дисципліни» 
наводиться, в табличній формі, максимальна кількість балів з кожної теми та 
усіх видів робіт, що їх здійснюють здобувачі вищої освіти. При цьому сумарна 
оцінка повинна становити 100 балів. 

2.13. У розділі «Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна» вказується (за 
потребою) назва навчальної  (навчально-наукової, спеціалізованої 
комп’ютерної) лабораторії,  що забезпечує інструментами, обладнанням та 
програмним забезпеченням, використання яких передбачає навчальна 
дисципліна.  

2.14. Розділ «Рекомендовані джерела інформації» повинен містити 
основну і допоміжну літературу та інформаційні ресурси, що використовується 
під час вивчення навчальної дисципліни.  

До основної літератури варто включати нормативні документи, базові 
вітчизняні та найкращі зарубіжні підручники й навчальні посібники з 
урахуванням їх наявності в бібліотеці академії.  

До списку допоміжної літератури включаються підручники та навчальні 
посібники, кількість яких у бібліотеці академії обмежена декількома 
примірниками, а також різні довідники, періодичні видання, наукові 
монографії, статті, методичні рекомендації тощо.  

До інформаційних ресурсів включається перелік офіційних інтернет-
ресурсів (органів державної влади загальної та спеціальної компетенції, 
органів місцевого самоврядування, репозитарію ПДАА, наукових установ, 
підприємств, організацій, періодичних видань тощо).   

 
3. ТЕРМІНИ СТВОРЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

   РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
3.1. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється перед 

початком кожного нового навчального року. Відповідальність за своєчасність 
розробки робочої програми покладається на провідного науково-педагогічного 
працівника, якому доручено в навчальному році викладати навчальну 
дисципліну, та на завідувача відповідної кафедри. 

3.2. Розроблена робоча програма навчальної дисципліни подається на 
розгляд і обговорення та затверджується протоколом на засіданні кафедри, 
завідуючим кафедри, а також головою науково-методичної ради відповідної 
спеціальності. 
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3.3. Робоча програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому 
перегляду у випадку внесення до навчального плану змін, що стосуються цієї 
навчальної дисципліни. 
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Додаток А 
 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

Кафедра _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                              Завідувач кафедри 

________________________________ 
“______”_______________20___ року 

 
 
 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

 _____________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

освітньо-професійна (наукова) програма___________________________________ 
                                                                                              (назва) 
спеціальність  _________________________________________________________ 

(код та найменування спеціальності) 

галузь знань  __________________________________________________________ 
(шифр та найменування) 

освітній ступінь________________________________________________________ 
                                                                                    (бакалавр, магістр) 

факультет ____________________________________________________________ 
(назва факультету) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава  
20__ - 20___н.р. / 20__ - 20___н. р.* 

*кілька навчальних років доцільно вказувати за умови викладання навчальної дисципліни 
протягом двох семестрів різних навчальних років 
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Робоча програма _____________________________________  для здобувачів вищої освіти  
(назва навчальної дисципліни)     
 

за освітньо-професійною (науковою) програмою ____________________________________ 
                                                                                                                                                                            (назва ОПП) 

спеціальності _________________________________________________________________ 
              (код та найменування спеціальності) 

Мова викладання ______________________________________________________________ 
 

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

 
 
 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Протокол від “____”________________20__ року № ___ 
 
 
Схвалено науково-методичною радою спеціальності 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Протокол від  “____”________________20___ року № ___ 
 
                                                                     Голова     _________ (_____________________) 
                                                                                                                                           (підпис)                (прізвище та ініціали)          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ПДАА  20__ рік 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Елементи характеристики 
Денна форма 
навчання 

спеціальність* 

Заочна форма 
навчання 

спеціальність* 
Загальна кількість годин -   
Кількість кредитів  –   
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача 
вищої освіти (обов’язкова чи вибіркова) 

 

Рік навчання (курс)   
Семестр   

Лекції (годин)   
Практичні (семінарські) (годин)   
Лабораторні (годин)   
Навчальна практика   
Самостійна робота (годин)   
в т. ч. індивідуальні завдання (вказати вид) 
(годин) 

  

Вид підсумкового контролю   
* спеціальність проставляється в разі складання робочої програми навчальної дисципліни на 
кілька спеціальностей за умови різної кількості годин. 

2. Передумови для вивчення навчальної дисципліни 
Перелік дисциплін, які передують її вивченню: 

3. Заплановані результати навчання  
Мета вивчення навчальної дисципліни:.............. 
Основні завдання навчальної дисципліни: ..................... 
Компетентності: 
загальні: .................... 
фахові: ................... 
Програмні результати навчання: 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. ...... (без анотаціїї) 
Тема 2 . ....  (без анотації) 
 

5. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі 

Назви тем 

ус
ьо
го

 

л п лаб. н/п с.р. 

ус
ьо
го

 

л п лаб. с.р. 

Тема 1. Назва            
Тема 2. Назва             
Тема 3. Назва            
Навчальна практика            
Індивідуальні 
завдання: 
або (в т.ч. 
індивідуальні 
завдання) 

 - - -    - - -  

Усього годин             
ІСПИТ  - - -  -  - - - - 

 



11 
 

6. Теми семінарських занять 
Кількість годин 

№ 
з/п 

Назва теми 
денна 
форма  

заочна 
форма 

1    
    
 Разом   

 
Теми практичних занять 

Кількість годин 
№ 
з/п 

Назва теми 
денна 
форма  

заочна 
форма 

1    
    
 Разом   

 
Теми лабораторних занять 

Кількість годин 
№ 
з/п 

Назва теми 
денна 
форма  

заочна 
форма 

1    
    
 Разом   

 
Теми самостійної роботи 

Кількість годин № 
з/п 

Назва теми 
денна 
форма  

заочна 
форма 

1    
    
 Разом   

 
7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальна робота здобувача вищої освіти направлена на закріплення теоретичного 
матеріалу та практичних навичок. Реалізація даного напряму роботи передбачається шляхом 
виконання індивідуалізованого навчального завдання, яке виконується самостійно 
здобувачем вищої освіти в аудиторний та позааудиторний час: курсової роботи, курсового 
проекту, контрольної роботи, розрахунково-графічної роботи  та ін. 
  
8. Критерії оцінювання та засоби діагностики результатів навчання, форми поточного і 

підсумкового контролю  
Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним рівня вище межі незадовільного навчання.  
Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний поточний 

контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня засвоєння навчального 
матеріалу і вміння використовувати ці знання на практиці.  

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання для поточного 
контролю успішності здобувачів вищої освіти (вказується науково-педагогічним 
працівником, виходячи з особливостей дисципліни): 

- ведення конспекту (мінімальні – максимальні бали та критерії оцінювання); 
- розв’язування тестів (мінімальні – максимальні бали та критерії оцінювання); 
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- опитування (мінімальні – максимальні бали та критерії оцінювання); 
- контрольна робота (мінімальні – максимальні бали та критерії оцінювання); 
- виконання вправ на практичних заняттях (мінімальні – максимальні бали та 

критерії оцінювання); 
- виконання лабораторних робіт та їх захист (мінімальні – максимальні бали та 

критерії оцінювання); 
- виконання завдань самостійної роботи (контрольна робота для заочної форми 

навчання, реферати, есе, розрахункові та розрахунково-графічні роботи, 
презентації, глосарій тощо) (мінімальні – максимальні бали та критерії 
оцінювання); 

- тощо. 
Формуючи критерії оцінювання, варто враховувати очікувані результати навчання 

навчальної дисципліни. 
Форма проведення підсумкового контролю згідно з робочим та навчальним планом 

(іспит, залік, диференційований залік – вказати). 
Всі види навчальної роботи повинні містити критерії та шкалу оцінювання, відповідно 

до Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти ПДАА.  
9. Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи здобувачів 
вищої освіти 

Назва теми  

     Р
аз
ом

  

Тема 1. ….       
       
Разом      100 

 
Діапазон балів, що відводиться на контрольну роботу для здобувачів вищої освіти 

заочної форми навчання становить до 50, кількість балів для екзамену - 20 (як для денної, так 
і заочної форми навчання). 

 
10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою) 
Перелік інструментів, обладнання та програмного забезпечення необхідного для 

вивчення навчальної дисципліни забезпечує навчальна (навчально-наукова, спеціалізована 
комп’ютерна) лабораторія _______________________________________________________. 

                                                                                      назва 

11. Рекомендовані джерела інформації 
Основні 

1. ..... 
Допоміжні 

1. ...... 
 Інформаційні ресурси 

1. ...... 
 
 


