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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Методичні рекомендації розроблення та оформлення робочої 

програми навчальної дисципліни розроблено відповідно до Закону України 

«Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII (із змінами), Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ (із змінами), Постанови КМУ «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 

30.12.2015 № 1187 (із змінами), Листа МОН України № 1/9-434 від 09.07.18 р. 

«Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення», Рекомендації 

до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни та 

«Положення про організацію освітнього процесу Київської муніципальної 

академії естрадного та циркового мистецтв». 

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) є внутрішнім 

нормативним документом Київської муніципальної академії естрадного та 

циркового мистецтв (КМАЕЦМ), на основі якого розробляються навчальні,  

методичні матеріали, навчально-методичні посібники  і т.ін., що забезпечують 

опанування дисципліни. РПНД розробляється для кожної навчальної 

дисципліни (освітнього компонента) на основі освітньо-професійної програми 

(ОПП).  

1.3. РПНД (у пропонованому форматі) не є об’єктами авторського 

права та інтелектуальної власності, що випливає із ст. 8 Закону України про 

авторське право та суміжні права. 

1.4. Для денної та заочної форми навчання розробляється єдина РПНД 

(із зазначенням у ній видів навчальних занять: лекцій, практичних та 

індивідуальної роботи, форм поточного та підсумкового контролю) на основі 

освітньо-професійної програми та навчальних планів підготовки здобувачів 

освіти певного освітнього ступеня, вітчизняних стандартів та відповідних 

нормативних документів. Якщо змістовне наповнення РПНД неоднакове для 

різних освітніх програм, то розробляються окремі робочі програми.  

1.5. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступна здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на 

наступний семестр (навчальний рік). 

1.6. До складу розробників РПНД входять науково-педагогічні 

працівники кафедри / педагогічні працівники циклової комісії, які 

забезпечують викладання цієї дисципліни. Відповідальність за достовірність 

даних,  зміст та оформлення РПНД несе виконавець роботи. 

Завідувач кафедри / голова циклової комісії контролює процес 

створення РПНД для дисциплін, які закріплені за кафедрою. 

1.7. РПНД розробляються на термін дії навчального плану і повністю 

оновлюються у випадку: 

− зміни стандартів вищої та фахової передвищої освіти; 

− затвердження нової редакції ОПП; 

− внесення змін до навчального плану; 

−  впровадження нових технологій навчання. 
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1.8. РПНД визначає зміст, мету, структуру, обсяг і порядок вивчення 

дисципліни, компетентності та результати навчання відповідно до ОПП. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни. 

 Зразок оформлення РПНД наведено у додатку А, який містить 

титульну сторінку та такі розділи: 

1. Опис навчальної дисципліни. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни.  

3. Структура навчальної дисципліни. 

4. Програма навчальної дисципліни. 

5. Самостійна робота здобувача. 

6. Методи навчання. 

7. Засоби діагностики результатів навчання. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання.  

9. Методичне забезпечення. 

10. Рекомендована література. Інформаційні ресурси. 

 

2.2. Зміст розділів робочої програми навчальної дисципліни: 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Опис навчальної 

дисципліни повинен включати: кількість кредитів ЄКТС; кількість модулів та 

змістових модулів разом із самостійною роботою відповідно до освітньої 

програми; загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для 

вивчення дисципліни; характеристику навчальної дисципліни, форму 

контролю. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

У відповідності до ОПП підготовки фахівців рівня фахової передвищої 

освіти, першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, мають бути сформульовані: предмет, мета вивчення і завдання 

дисципліни. Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни 

зазначаються у контексті спеціальності з урахуванням вимог, стандарту вищої 

/ фахової передвищої освіти (за наявності).  

У цьому розділі наводяться 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 (за винятком дисциплін 

1-го семестру 1-го курсу навчання).  Укладати цей розділ слід на підставі 

структурно-логічної схеми, яка міститься в ОПП, складовою якої є навчальна 

дисципліна. 

Вказуються інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою). 
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Також, у цьому розділі, вказуються компетентності (інтегральна, 

загальні, спеціальні) та очікувані результати навчання згідно з ОПП, 

формуванню яких сприяє дисципліна. Слід вказати, що повинен знати, 

розуміти, бути здатним продемонструвати здобувач освіти після завершення 

вивчення навчальної дисципліни. 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Структура 

навчальної дисципліни подається у вигляді таблиці (див. додаток) та враховує 

кількість модулів, змістових модулів, теми занять, усі види аудиторних та 

поза-аудиторних навчальних робіт здобувача освіти як денної, так і заочної 

форм навчання. Загальна кількість годин має відповідати навчальному плану. 

В структурі навчальної дисциплін РПНД наводиться тематика лекцій, 

практичних, індивідуальних занять (за наявності) та самостійної роботи 

здобувача відповідно до семестрових та змістових модулів, що містить обсяг 

у годинах як денної так і заочної форм навчання.  

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Перелік змістових 

модулів з описом кожної теми. Наводиться форма підсумкового контролю. 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧА. Самостійна робота 

здобувачів освіти є однією з форм освітнього процесу і є основним засобом 

засвоєння навчального матеріалу в вільний від обов’язкових навчальних 

занять час та має на меті підтвердження досягнутих результатів навчання. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни, а саме: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами 

лекцій, методичними вказівками тощо. Методичні матеріали для самостійної 

роботи покликані забезпечити можливість проведення самоконтролю з боку 

здобувачів вищої освіти. 

Теми самостійної роботи подаються у вигляді таблиці, що містить 

кількість годин, відведених на їх засвоєння. До кожної теми, що подаються на 

самостійне опрацювання зазначаються завдання. 

При необхідності, в цьому пункті можуть бути вказані теми, які 

виносяться на самостійне опрацювання (з обов’язковим посиланням на 

літературу). 

Індивідуальні завдання – один з видів навчальних занять, що має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які здобувачі вищої освіти 

одержують у процесі навчання, а також демонстрацію застосування цих знань 

на практиці. Виконання індивідуальних завдань сприяє найповнішій реалізації 

творчих можливостей здобувачів. Індивідуальні завдання виконуються 

самостійно, вони не входять до тижневого аудиторного навантаження 

здобувача. Викладач контролює виконання індивідуального завдання на 

консультаціях, графік яких розробляється й затверджується завідувачем 

кафедри на початку семестру. 

До індивідуальних завдань належать: аналіз практичних, проблемних 

ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на 

конференціях, участь в олімпіадах тощо. 
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 6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ. Вказуються методи навчання, які будуть 

використані у процесі проведення лекційних, практичних та інших видів 

навчальних занять. 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. 

Вказуються методи за формами контролю (поточного та підсумкового). 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. 

Визначити за допомогою якісних критеріїв мінімальний пороговий рівень 

оцінки і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку. Зазначити 

використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

Вказати в РПНД шкалу оцінювання (національна та ECTS), а також 

систему накопичення балів.  

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. РПНД містить перелік конспектів 

лекцій, та методичних вказівок до практичних, індивідуальних, самостійних 

занять для забезпечення вивчення навчальної дисципліни у тому числі і тих, 

що розміщені у відкритому доступі. 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА. Вказується базова, допоміжна 

література та інформаційні ресурси. Перелік рекомендованої літератури має 

бути укладений відповідно до вимог діючих бібліографічних стандартів.  

До переліку базової літератури включають вітчизняні і зарубіжні 

підручники та навчальні посібники. Перелік допоміжної літератури 

призначений для більш поглибленого вивчення окремих розділів або тем, 

включаються різні довідкові, періодичні видання, монографії тощо. 

Інформаційні ресурси повинні містити посилання на документи в 

інформаційних системах, які можуть бути корисними при вивченні навчальної 

дисципліни. Тут наводять електронні адреси сайтів та інтернет-джерела з 

нормативною базою, які доступні здобувачам освіти. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

3.1. РПНД обговорюється не пізніше, ніж на першому в поточному 

навчальному році засіданні кафедри / циклової комісії, на науково-методичній 

раді факультету / педагогічній раді фахового коледжу, узгоджується з деканом 

факультету / директором коледжу, який відповідає за підготовку здобувачів 

освіти й подається на експертизу в паперовому та електронному вигляді до 

навчально-методичного відділу. 

3.2.  Після експертизи навчально-методичного відділу затверджується 

проректором з навчально-виховної роботи. 

3.4. Затверджені РПНД доводяться до відома викладачів та добувачів 

освіти. 

3.5. РПНД навчальної дисципліни роздруковується на білих аркушах 

формату А4 з однієї сторони, зберігається на кафедрі. 

 3.6. РПНД перезатверджується (без змін, із змінами) щорічно з 

урахуванням результатів моніторингу та перегляду освітніх програм і, 

зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та 
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зауважень. Зміни до РПНД, що стосуються уточнення програми навчальної 

дисципліни, тем практичних, індивідуальних завдань, у тому числі тем 

курсових робіт, завдань самостійної роботи, системи контролю та оцінювання 

знань, рекомендованих джерел інформації, вносяться до початку нового 

навчального року.  

3.7. Робоча програма навчальної дисципліни діє 4 (чотири) роки та 

підлягає щорічному моніторингу. Перегляд та оновлення РПНД навчальної 

дисципліни відбувається у разі змін освітньої програми, опитування зовнішніх 

стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти.  
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від 02.11.2020 р.). URL:  https://kmaecm.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/11/polozhennya.pdf 

5. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / Авт.: В. М. 

Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. 

Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. URL: 

http://ibhb.chnu.edu.ua/uploads/files/metodrada/Rozroblennya_osv_program.pdf 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-434729-18#n49
https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/polozhennya-111.pdf
https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennya.pdf
https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/polozhennya.pdf
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ДОДАТОК 

Зразок робочої програми навчальної дисципліни 
 

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

Факультет ________________ мистецтва 

Кафедра   ____________________________________ 

 
    

   ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчально-виховної роботи 

 

____________________ Г. Е. Овчаренко  

«___» ____________ 202__ року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 _________________________________________________________ 
(назва дисципліни) 

для здобувачів _______ курсу (ів) 
 

галузь знань ___________02 Культура і мистецтво____________________________________ 

 

спеціальність ________026 Сценічне мистецтво______________________________________ 

    

Освітній рівень __________Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти_____________ 

                                                                                                

Освітньо-професійна програма  _______________________________________________ 
                              (назва освітньо-професійної програми ) 

вид навчальної дисципліни _______обов’язкова / вибіркова___________________________ 

                              

форма навчання __________денна та_заочна___________________________________________ 

     

мова викладання, навчання та оцінювання _____державна__________________________________       

 
 

 
 

                                          
Перезатверджено на засіданні кафедри___________________________________________________: 

«____»____________20___ р., Протокол №___. Зав. кафедри___________  _____________________ 
                                                                                                               (підпис)             (прізвище та ініціали) 
Перезатверджено на засіданні кафедри___________________________________________________: 

«____»____________20___ р., Протокол №___. Зав. кафедри___________  _____________________ 
                                                                                                               (підпис)             (прізвище та ініціали) 
Перезатверджено на засіданні кафедри___________________________________________________: 

«____»____________20___ р., Протокол №___. Зав. кафедри___________  _____________________ 
                                                                                                               (підпис)             (прізвище та ініціали) 
 

 

КИЇВ – 202__ 
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Розробник (и):       

1. ПІБ, посада 

2.  ….. 

 

 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри ______________________, 

протокол №  від « __ » _______ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри _________________________ /ініціали, прізвище/ 

                                                     (підпис) 

 

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методичної ради 

___________________________ факультету / педагогічної ради фахового коледжу, 

протокол №____ від «____»  ___________ 20__ р. 

 

Голова / Декан науково-методичної ради факультету / 

педагогічної ради фахового коледжу   _____________________ /ініціали, прізвище/ 

                                                                                (підпис) 

 

Начальник навчально-методичного відділу __________________ /ініціали, прізвище/ 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS –  
Рік підготовки –  

Кількість кредитів 

ECTS –  
Рік підготовки –  

Модулів –  Семестр –  Модулів –  Семестр –  

Змістових модулів – Лекції – Змістових модулів – Лекції – 

Загальна кількість 

годин – 
Практичні – 

Загальна кількість 

годин – 
Практичні – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Індивідуальні –  
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Індивідуальні –  

Самостійна робота –  Самостійна робота – 

Форма контролю – Форма контролю –  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Метою вивчення дисципліни «_________» ___________________. 

2.2. Основними завданнями дисципліни є:  

 _____________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________; 

 _____________________________________________________________. 

 

2.3. Передумови вивчення навчальної дисципліни _______________ 

__________________________________________________________________ 

2.4.  Інструменти, обладнання та програмне забезпечення (за 

потребою). 

2.5. Компетентності та заплановані результати навчання 
 

Інтегральна 

компетентність  

Загальні 

компетентності (ЗК) 
 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 
 

Програмні результати навчання 

 

Результати навчання для дисципліни по завершенню вивчення 

навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати: _____________________ 

вміти: _____________________ 



11 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 

В
с
ь

о
г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

В
с
ь

о
г
о
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. __________________________. 

Тема 1. __________________________.         

Тема 2. _____________________________.         

Тема ... _____________________________.         

Разом за змістовим модулем 1         

Змістовий модуль 2. __________________________. 

Тема ... _____________________________.         

Тема ... _____________________________.         

Разом за змістовим модулем 2    
 

   
 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ І         

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

МОДУЛЬ І. _______________________________ 

 

І курс І семестр 

 

Змістовий модуль 1._______________________________  

 

Тема 1. _____________________________________________________.  

Тема ... _____________________________________________________. 

Тема ... _____________________________________________________. 

 

Змістовий модуль 2.______________________________________ 

Тема ... _____________________________________________________.  

Тема ... _____________________________________________________. 

Тема ... _____________________________________________________. 

 

Змістовий модуль 3._______________________________  

Тема ... _____________________________________________________.  

Тема ... _____________________________________________________. 

Тема ... _____________________________________________________. 



12 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Специфіка та методика самостійної роботи передбачають ……. 

Теми самостійної роботи та завдання для їх виконання. 

 

№ Назва теми  

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1.  Тема 1.   

….  Тема …   

РАЗОМ    

 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

 
Зразок 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни «_______________»:  

 словесні (розповідь, пояснення, дискусія, описова розповідь); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (репрезентативний показ навчального матеріалу, практичні 

роботи, написання рефератів);  

 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

 відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-

орієнтовані тощо); 

 самостійна робота (розв’язання завдань); 

 індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів освіти. 

 

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Зразок 

Засобами діагностики результатів навчання та методами їх 

демонстрування можуть бути: 

Поточний контроль: усне або письмове опитування, письмовий 

контроль; тестування; звіти, есе, реферати, презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень; презентації та виступи здобувачів на наукових заходах; 

практичний показ чи демонстрація, які визначають контроль рівня знань 

здобувачів освіти, щодо засвоєння ними тем з навчальної дисципліни. 

Модульний контроль визначається сумою балів поточних контролів 

змістового модулю враховуючи оцінку самостійної роботи. 

Підсумковий контроль у формі: 

 залік; 

 диференційований залік; 

 екзамен. 
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9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, заліку, 

диференційованого заліку, екзамену 

 

Зразок 
Рівні навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90-100 (А) 

Здобувач освіти демонструє впевнене знання вивченого матеріалу 

та його бездоганне виконання, виявляє особливі творчі здібності, 

вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні здібності.  

Демонструє відмінні знання спеціальної термінології та застосовує 

їх у практичній діяльності. 

Добре 

80 – 89 (В) 

Добре 

74 – 79 (С) 

Здобувач демонструє впевнене знання вивченого матеріалу та його 

виконання з незначними помилками, які не впливають на загальний 

результат. Намагається дотримуватись дисципліни та порядку. 

Демонструє добрі знання зі спеціальної  термінології. 

Задовільно 

66 – 73 (D) 

60-65 (E)  

Здобувач демонструє задовільне знання вивченого матеріалу та 

його виконання з окремими помилками; непереконливо відповідає, 

плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність стабільних знань;. Періодично порушує дисципліни та 

порядок. Демонструє слабкі знання зі спеціальної термінології. 

Незадовільно 
35-59 (FX) 

1-34 (F) 

Здобувач демонструє фрагментарні, поверхневі знання (менше 

половини) при незначному загальному обсязі навчального 

матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді 

допускаються суттєвих помилок. Не дотримується дисципліни та 

порядку.  

 

Критерії оцінювання до самостійної роботи 

 

Зразок 

90-100 (А) 

Здобувач освіти у повному обсязі виконав завдання самостійної роботи. 

Рівень демонстрації чи презентації виконаного завдання на високому рівні. 

Виконане завдання відповідає вимогам, має чітку та цілісну структуру. 

Виконання завдань для самостійної роботи подавались вчасно без затримок. 

80 – 89 (В) 

Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному 

обсязі, подавалось вчасно, проте має незначні помилки, які були усунені в 

найкоротші терміни та не впливають на загальний результат виконаної 

роботи. 

74 – 79 (С) 

Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна 

робота здобувача освіти виконувалась не завжди вчасно. Виконані завдання 

самостійної роботи мають помилки та виконані не повністю. 

66 – 73 (D) 

Виконані завдання самостійної роботи виконані не в повному обсязі. Об’єм 

виконаного завдання менше 50% від загального, поданні з порушенням 

термінів їх подачі та середнім рівнем їх практично відтворення. 

60-65 (E) 

Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного 

завдання менше 40% від загального. Здобувач освіти відтворює та 

демонструє виконання  завдання на низькому рівні. 
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35-59 (FX) 

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного 

опрацювання не вчасно. Об’єм виконаного завдання менше 30% від 

загального. Виконання завдань винесених на самостійне опрацювання на 

примітивному рівні. 

1-34 (F) 

Здобувач освіти знає теми та завдання винесені на самостійне опрацювання, 

проте виконання цих завдань має примітивний рівень його презентації чи 

практичного відтворення. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

Система накопичення балів 

Зразок на семестр 

 

- Поточний контроль (3 одиниці на змістовий модуль), усне опитування, 

практичний показ чи демонстрація, які визначають контроль рівня знань 

здобувачів освіти. 

- Модульний контроль визначається сумою балів поточних контролів 

змістового модулю враховуючи оцінку самостійної роботи. 

- Самостійна робота (1 одиниця на змістовий модуль або модуль) оцінюється 

в кінці семестру.  

 
 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої 

програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 

на 1 МК 
400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 
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10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. ……………………………………………………...  

2. ……………………………………………………... 

3. ……………………………………………………... 

 

Допоміжна 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

 

 Інформаційні ресурси 

1. ………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………………. 
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