1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкцію розроблено на основі Законів України «Про освіту»,
«Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,
інших нормативно-правових актів, що регулюють освітній процес.
1.2. Інструкція до розробки робочої програми навчальної дисципліни
(далі – Інструкція) розроблена з метою встановлення єдиних норм і вимог до
структури, змісту та оформлення робочих програм навчальних дисциплін,
визначення алгоритмів їхньої розробки.
1.3. Інструкцію розроблено з урахуванням Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту» із змінами і доповненнями, Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, ДСТУ 8302:2015 «Інформація та
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання з урахуванням правок», Рекомендацій Міністерства освіти і науки
України до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни,
Положення про організацію освітнього процесу студентів у ХТЕК КНТЕУ.
1.4. Інструкцію розроблено для використання цикловими комісіями
Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, що забезпечують
підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра, молодшого бакалавра,
фахового молодшого бакалавра та освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста.
1.5. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РПНД) – є
нормативним документом коледжу і розробляється цикловою комісією для
кожної навчальної дисципліни на основі навчального плану освітньопрофесійної програми підготовки фахівців.
1.6. РПНД за своїм змістом є документом, що визначає конкретний зміст
навчальної дисципліни, знання, уміння та інші компетентності, яких має
набути студент відповідно до вимог стандартів вищої освіти та освітньопрофесійної програми; встановлює алгоритм вивчення навчального матеріалу
дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає
дублювання навчального матеріалу (при вивченні спільних для різних
дисциплін проблем), організаційні форми вивчення та обсяги різних видів
навчального навантаження студентів; необхідне методичне забезпечення і
технологію оцінювання знань студентів.
1.7. До складу розробників РПНД входять педагогічні співробітники
циклової комісії, які забезпечують викладання певної (конкретної)
дисципліни.
1.8. РПНД розглядається на засіданні циклової комісії, у разі
позитивного оцінювання підписується завідувачем, далі послідовно надається
до розгляду завідувачу відділення, методисту науково-методичного відділу;
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зміст програми навчальної дисципліни погоджується з гарантом освітньоїпрофесійної програми та затверджується заступником директора з науковометодичної роботи.
1.8 Якщо навчальна дисципліна викладається студентам різних
спеціальностей з однаковим змістом та обсягом аудиторних годин, то
розробляється одна РПНД.
1.9 Якщо навчальна дисципліна викладається студентам різних
спеціальностей з різними обсягами кредитів, формами підсумкового
контролю, то розробляється відповідна кількість РПНД.
1.10 Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина
РПНД із урахуванням вимог розподілу аудиторних занять та самостійної
роботи за відповідними формами.
1.11 Як правило, РПНД щороку оновлюються з урахуванням результатів
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема,
отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та
зауважень.
1.14 РПНД укладається українською мовою та оприлюднюється на сайті
коледжу.
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Програма повинна містити такі складові:
титульна сторінка;
зворот титульної сторінки (аркуш узгодження);
вступ;
опис навчальної дисципліни;
заплановані результати навчання;
структура навчальної дисципліни;
зміст дисципліни за видами навчальних занять;
теми практичних занять;
теми семінарських занять;
теми лабораторних робіт;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
контрольні питання з дисципліни;
методи навчання;
методи контролю;
критерії оцінки знань студентів при вивченні дисципліни;
методичне забезпечення;
список рекомендованих джерел.
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2.2 Титульна сторінка робочої програми навчальної дисципліни (додаток
А) містить обов’язкові реквізити, серед яких: назва міністерства, коледжу,
циклової комісії, яка відповідає за дисципліну; інформація про затвердження
РПНД на засіданні Педагогічної ради; назва дисципліни; інформація про
освітній ступінь, галузь знань, спеціальність, спеціалізацію, форму навчання
студентів, для яких розроблено РПНД; місто і рік укладання.
2.3. На аркуші узгодження РПНД (додаток Б) вказуються: автор
програми – викладач, який розробив робочу програму; інформація про
обговорення РНПД на засіданні циклової комісії; підписи, що засвідчують
погодження програми завідувачем відділення та методистом науковометодичного відділу.
2.4. У вступі надається загальна інформація щодо дисципліни, зокрема:
посилання на відповідність РНПД змісту освітньо-професійної програми,
навчального плану спеціальності та навчальної програми дисципліни; зміст
РНПД.
2.5. При заповненні розділу «Опис навчальної дисципліни» слід
зазначити загальну кількість кредитів та годин для різних форм навчання,
розподіл тижневих годин; надати характеристику навчальної дисципліни:
вказати статус даної дисципліни (обов’язкова або вибіркова), рік та семестр
підготовки, обсяг аудиторних годин та самостійної роботи, вид контролю.
Розділ оформляється у вигляді таблиці (додаток В) згідно з чинним робочим
навчальним планом.
2.6. У розділі «Заплановані результати навчання» визначаються мета та
завдання навчальної дисципліни, наводяться визначені освітньою програмою
загальні та фахові компетентності, програмні результати навчання, для
формування яких використовується навчальна дисципліна, вказуються знання
та вміння студента, які він повинен набути після вивчення навчальної
дисципліни.
Визначення вимог до знань і вмінь сприяє реалізації контролюючої
функції програм навчальних дисциплін і є основою для планування змісту
практичних і семінарських занять та самостійної роботи студента
2.7. У розділі «Структура навчальної дисципліни» зазначаються
тематичні плани всіх змістовних модулів навчальної дисципліни, що виключає
дублювання навчального матеріалу. Окремо враховується (за наявності)
розподіл годин для заочної форми навчання. Розділ оформляється у вигляді
таблиці (додаток Г).
2.8. Розділ РПНД «Зміст дисципліни за видами навчальних занять»
(додаток Д) демонструє логічну послідовність та змістовне наповнення
аудиторних (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних) занять з
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посиланням на рекомендовану літературу. Тривалість аудиторного заняття – 2
академічні години. Якщо навчальним планом передбачена непарна кількість
аудиторних годин, навчальне заняття тривалістю 1 академічна година
планується на останнє заняття у семестрі. З метою оптимального планування
лекційного заняття необхідно передбачати не більше 4-ох питань, що можуть
бути розглянуті протягом заняття. Для студентів освітніх ступенів бакалавр та
молодший бакалавр останнє заняття відводиться на виконання підсумкової
модульної роботи.
2.9. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять подаються
у вигляді таблиць (додатки Е, Ж, З), в яких зазначається тема практичного,
семінарського чи лабораторного заняття, кількість аудиторних годин на
опрацювання кожної теми.
2.10. Завдання для самостійної роботи подаються у вигляді таблиці
(додаток К), в якій зазначаються тема та окремі питання навчального
матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами та
нормування часу для денної та заочної форм навчання.
Самостійна (індивідуальна) робота студента передбачає опрацювання
навчального матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних
(семінарських) або лабораторних занять, а також самостійне опрацювання
додаткового навчального матеріалу до окремих модулів або тем у вільний від
аудиторних занять час, виконання домашнього завдання, розрахунковографічної роботи, курсової роботи (проєкту) тощо.
2.11. У розділі «Індивідуальні завдання» визначаються основні цілі
індивідуальної роботи студентів (рефератів, есе, презентацій тощо).
Індивідуальні завдання видаються студентам у терміни, передбачені РНПД.
Виконання індивідуальних завдань створює умови для найповнішої реалізації
творчих можливостей студентів. Теми індивідуальних завдань формулюються
викладачем і доводяться до відома студента на початку вивчення дисципліни.
У РНПД наводяться приклади тем індивідуальних завдань.
2.12. У розділі «Контрольні питання з дисципліни» робочої програми
навчальної дисципліни передбачається перелік контрольних запитань для
складання підсумкового контролю.
2.13. У розділі «Методи навчання» необхідно вказати методи навчання,
які будуть використані у процесі проведення лекційних, практичних,
семінарських та лабораторних занять. Наприклад, лекції з використанням
мультимедійних презентацій, робота в групах, розв’язування ситуаційних
завдань, прикладного програмного забезпечення тощо.
2.14. У розділі «Методи контролю» вказуються форми та засоби
контролю знань студентів. Для студентів освітніх ступенів бакалавр та
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молодший бакалавр передбачається проведення поточного, підсумкового
модульного контролю та підсумкового контролю. Для студентів освітнього
ступеня фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст передбачаються поточний, рубіжний та підсумковий
контроль знань студентів. Поточний контроль може проводитись за
допомогою усного опитування, письмового контролю, тестування,
програмованого контролю та інших видів. Модульний контроль – це різновид
контрольних заходів, що проводиться з метою оцінювання навчальної
діяльності студентів на визначених етапах. Підсумковий модульний контроль
здійснюється у формі контрольної роботи на останньому занятті. Форма
підсумкового контролю (залік, диференційований залік, контрольна робота,
усний або письмовий екзамен) визначається навчальним планом
спеціальності.
2.15. У розділі «Критерії оцінки знань студентів при вивченні
дисципліни» вказується оцінка / кількість балів, яку може отримати студент
при виконанні певних видів навчальної роботи в розрізі тем із зазначенням
оцінки / балів за поточну успішність та підсумкову атестацію. Кількість балів
за кожну з тем семінарського (практичних або лабораторних занять)
зазначається з урахуванням їх складності, обсягу та значущості в засвоєнні
дисципліни.
Поточні та підсумкові результати навчання здобувачів освітніх ступенів
бакалавр та молодший бакалавр оцінюються за 100-баловою шкалою, де: 60–
100 балів – результати навчання, що дають студенту право здобути кредити
ЄКТС; 0–59 балів – незадовільні результати навчання, що не дають студенту
право здобути кредити ЄКТС.
Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час поточного та
підсумкового контролю з дисципліни та критерії оцінювання знань студентів
доводяться до відома здобувачів вищої освіти науково-педагогічним
працівником на першому навчальному занятті з дисципліни (додаток Л).
Поточні та підсумкові результати навчання здобувачів освітнього
ступеню фаховий молодший бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст оцінюються: на екзамені, диференційованому заліку,
контрольній роботі за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»), на заліку – за двобальною («зараховано», «не
зараховано»).
2.16. У розділі «Методичне забезпечення» надається перелік
методичних рекомендацій до вивчення дисципліни, аудиторних занять,
самостійної роботи, виконання курсових проектів та контрольних робіт.
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2.17. У розділі «Список рекомендованих джерел» надається перелік
рекомендованої літератури. Він складається з нормативно-правових
документів, основної, додаткової літератури, періодичних видань та
електронних ресурсів. Список рекомендованої літератури оформляється
відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 і повинен включати сумарно не більше
20 основних та додаткових джерел.
3. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ
РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Робоча програма навчальної дисципліни – це нормативний документ
закладу вищої освіти, що розробляється викладачем циклової комісії для
кожної навчальної дисципліни на основі освітньо-професійної програми
підготовки фахівців відповідних рівнів вищої освіти та навчального плану.
Відповідальність за розроблення, своєчасність, якість підготовки та
оформлення РНПД покладається на завідувача циклової комісії, що забезпечує
викладання дисципліни.
3.2. Для денної та заочної форм навчання розробляється єдина РНПД із
зазначенням у ній видів навчальних занять: лекцій, лабораторних практичних,
семінарських занять, індивідуальної та самостійної робіт, форм поточного та
підсумкового контролю.
3.3. Текст рукопису має бути надрукований шрифтом Times New Roman
розміром 14 друкарських пунктів через 1,15 міжрядкового інтервалу. Ліве,
праве, верхнє, нижнє поля мають становити 2,0 см. Текст слід вирівнювати по
ширині сторінки. Абзацний відступ має бути однаковим по всій програмі і
дорівнювати 1,25 см від межі лівого поля документа.
4. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБОЧОЇ
ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. РНПД роздруковується у 2-х примірниках формату А4, що
затверджуються на засіданні Педагогічної ради та підписуються заступником
директора з навчально-методичної роботи.
4.2. Один роздрукований завізований примірник РНПД зберігається на
цикловій комісії, за якою закріплена навчальна дисципліна, другий – у
викладача-розробника.
4.3. Електронну версію РНПД викладач передає до науково-методичного
відділу для розміщення на порталі інформаційної підтримки освітнього
процесу.
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ДОДАТКИ
Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія ____________________
назва циклової комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Педагогічною радою
(протокол № __ від ____ 20__ р.)
Заступник директора з навчальнометодичної роботи
__________ _______________
( підпис)

(прізвище та ініціали)

________________________
назва навчальної дисципліни

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
для студентів денної та заочної форм навчання
(__________________)
назви навчальних груп

Ступінь освіти /
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна програма

Харків 20__
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Додаток Б
Розробник програми: викладач___________________
(прізвище та ініціали)

Робочу програму навчальної дисципліни обговорено та схвалено на засіданні
циклової комісії ___________________
(назва циклової комісії)

Протокол № ___ від «

» ________ 20__ року

Завідувач циклової комісії _______________
підпис

___________________
(прізвище та ініціали)

Погоджено:
Методист вищої категорії_______________
підпис

Завідувач відділення

_______________
підпис

_____________________
(прізвище та ініціали)

_____________________
(прізвище та ініціали)
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Додаток В
1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів ЄКТС –
Загальна кількість годин:
повний
термін
__год.
навчання
Тижневих годин для денної
форми навчання:
__ семестр

заочна форма
навчання
група назва
група назва
обов’язкова/ вибіркова
Рік підготовки
20__ / 20__
20__ / 20__
Семестр

денна форма навчання

Лекції
Практичні, семінарські
Лабораторні

аудиторних

самостійної
роботи
студента

__год.

Самостійна робота
Вид контролю

__год.

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи
становить:
для денної форми навчання: група назва – __%;
для заочної форми навчання: група назва – __%.
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Додаток Г
3.Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
група назва
група назва

Назви тем

усього

л

пр.

сем.

с.р.

усього

л.

пр.

с.р.

Змістовий модуль1. Назва
Тема 1. Назва
Тема 2. Назва
Тема 3. Назва
Тема 4. Назва
Підсумкова модульна
робота
Загальний обсяг
навчального часу
Примітка: л. – лекція, пр. – практичне заняття, сем. – семінарське заняття,
с.р. – самостійна робота.
Додаток Д
4. Зміст дисципліни за видами навчальних
занять Змістовий модуль 1
ТЕМА 1.
Заняття № 1. Лекція 1.1
План перелік питань
1.
2.
3.
Рекомендована література:
Заняття №2 Практичне заняття №1.
Заняття №3 Семінарське заняття
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Додаток Е
5. Теми практичних занять
№
з/п
1

Назва теми та зміст практичного заняття
Тема 1. Назва
Практичне заняття №1 Назва
Разом

Кількість
годин
2

Додаток Ж
6. Теми семінарських занять
№
з/п

1

Назва теми та зміст семінарського заняття
Тема 1. Назва
Перелік питань
1.
2.
3.
Разом

Кількість
годин

2

Додаток З
7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1

Назва теми та зміст лабораторного заняття
Тема 1. Назва
Лабораторне заняття №1 Назва
Разом

Кількість
годин
2

Додаток К
№
з/п

8. Самостійна робота
Тема навчальної дисципліни та окремі
Кількість годин
питання, що вивчаються студентами
група назва
група назва
самостійно
Тема 1. Назва
6
8
1.
2
2
2
2
3.
2
2
4.
2
2
Разом
12

Додаток Л
Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента
Вид занять
Кількість Діапазон
Максимальна
Максимальна
занять
балів*
кількість балів за
кількість
змістовним
балів за
(шт.)
модулем
семестр
Змістовий модуль 1. Назва
Відвідування лекцій
6
1
6
Практичні заняття
2
1…3
6
24
Семінарські заняття
4
1…3
12
Змістовий модуль 2. Назва
Відвідування лекцій
4
1
4
Практичні заняття
4
1…3
12
22
Семінарські заняття
2
1…3
6
Змістовий модуль 3. Назва
Відвідування лекцій
8
1
8
Практичні заняття
3
1…3
9
26
Семінарські заняття
3
1…3
9
Змістовий модуль 4.
Відвідування лекцій
5
1
5
Практичні заняття
1
1…3
3
14
Семінарські заняття
2
1…3
6
Підсумкова модульна робота
1
0…14
14
14
Разом
45
100
* Примітка:
1 бал за лекційне заняття студент може отримати за відвідування та роботу на
лекції або її відпрацювання у позанавчальний час.
Діапазон балів віл 1 до 3 за результатами виконання практичних завдань та
участі у семінарських заняттях передбачає:
«3» бали ставляться за повну глибоку відповідь студента, правильне розуміння
теоретичного матеріалу, логічне викладання, доказові висновки і узагальнення, пов’язані з
досвідом діяльності сучасних підприємств галузі, майбутньою спеціальністю, за правильне
і доречне використання термінології, здатність використовувати теоретичні знання на
практиці, наводити приклади, що ілюструють конкретне поняття або теоретичну викладку.
«2» бали ставляться, коли відповідь студента відповідає зазначеним вимогам, але
виклад матеріалу недостатньо систематизований, окремі уміння недостатньо стійкі, у
висновках і узагальненнях є окремі неточності, які легко виправляються за допомогою
додаткових запитань викладача, допущені незначні помилки при вирішенні практичної
ситуації.
«1» бал ставиться, коли студент виявляє розуміння основних положень теми, але
13






спостерігається значна поверховість знань; визначення понятійного апарату не зовсім чітке,
уміння сформовані недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них
допускаються помилки і неправильне тлумачення окремих принципів менеджменту,
практична ситуація вирішена частково.
Студент може отримати додаткові бали для підвищення загального результату за
виконання таких видів робіт:
 участь у конкурсі професійної майстерності в коледжі / за межами коледжу – 10 /
20 балів;
 участь у науковій конференції, круглому столі в коледжі, олімпіаді / за межами
коледжу – 5 / 10 балів;
 підготовка презентації тощо – до 4 балів;
 участь в іміджевих заходах, профорієнтаційній роботі коледжу тощо – до 5 балів.
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