
 



 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни (далі – 

Положення) розроблено як складова частина системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Львівського торговельно-

економічного університету. 

1.2. Положенням встановлюються єдині вимоги до змісту та 

оформлення робочої програми навчальної дисципліни, передбачених 

навчальними планами, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти у Львівському торговельно-економічного університеті (далі – ЛТЕУ). 

Вимоги Положення є обов’язковими для всіх кафедр ЛТЕУ. 

1.3. Положення розроблено відповідно до таких законодавчих і 

нормативних документів: Закону України “Про освіту”, Закону України 

“Про вищу освіту”; Постанови КМУ “Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти” № 1187 від 30.12.2015 р.; 

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському торговельно-

економічному університеті; Положення про систему забезпечення якості 

вищої освіти; Положення про порядок оцінювання знань студентів; 

Положення про організацію ректорського контролю якості знань студентів; 

Положення про організацію самостійної роботи і Рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти від 09.07.2018 р. 

1.4. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним 

документом ЛТЕУ, який розробляється і затверджується у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

Львівському торговельно-економічному університеті. 

1.5. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється провідним 

науково-педагогічним працівником (лектором) для кожної навчальної 

дисципліни на підставі навчальної програми дисципліни та робочого 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 

(освітніми програмами). 

1.6. Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина 

робоча програма навчальної дисципліни з виділенням в ній аудиторних 

занять, самостійної та індивідуальної роботи, форм контролю тощо для 

кожної з них. 

1.7. Для різних спеціальностей розробляються окремі робочі програми. 

Виняток становлять робочі програми навчальних дисциплін, вивчення яких є 

обов’язковим у підготовці студентів усіх спеціальностей. 

1.8. Здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та 

зручний доступ до робочої програми. 



1.9. Робочі програми навчальних дисциплін (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. 

1.10. Загальний обсяг робочої програми навчальної дисципліни 

повинен становити від 5 до 20 сторінок з урахуванням обсягу дисципліни. 

 

2. Структура та зміст робочої програми навчальної дисципліни 

2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни. 

Робоча програма навчальної дисципліни містить титульний аркуш і 

такі розділи: 

1. Опис навчальної дисципліни. 

2. Мета навчальної дисципліни. 

3. Передумови для вивчення дисципліни. 

4. Очікувані результати навчання. 

5. Програма навчальної дисципліни. 

6. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни. 

7. Теми семінарських занять. 

8. Теми практичних занять. 

9. Теми лабораторних занять. 

10. Самостійна робота. 

11. Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

12. Критерії оцінювання. 

13. Засоби оцінювання. 

14. Рекомендована література (основна, допоміжна). 

15. Інформаційні ресурси в Інтернеті. 

2.2. Зміст складників робочої програми навчальної дисципліни. 

2.2.1. Титульний аркуш робочої програми містить загальну 

інформацію про назву закладу вищої освіти, його підпорядкування, назву 

кафедри, на якій розроблено програму і яка відповідає за дисципліну, її 

затвердження першим проректором, назву дисципліни, галузь знань, 

спеціальність (освітню програму), назву інституту (факультету); 2-га 

сторінка містить дані про розробників, її погодження з гарантом освітньої 

програми, схвалення на засіданні кафедри та науково-методичній раді 

інституту (факультету) і оформляється відповідно до Додатку А. 

2.2.2. Опис навчальної дисципліни подається у вигляді таблиці і 

містить такі характеристики дисципліни як: профіль підготовки фахівця 

(галузь знань, спеціальність (освітня програма), освітній рівень); обсяг 

дисципліни в кредитах та його розподіл у годинах за формами організації 

освітнього процесу та видами навчальних занять; кількість годин на 

аудиторну (лекційну, практичну, семінарську, лабораторну) та самостійну 

роботу студента; вид індивідуального завдання (розрахункова, 



розрахунково-графічна або графічна роботи, курсова робота, домашня 

контрольна робота, реферат, переклад, аналітичний огляд, есе тощо) (за 

наявності); форма навчання (денна, заочна); статус навчальної дисципліни 

(обов’язкова
1
 чи вибіркова); рік підготовки та семестр; розподіл навчальних 

годин за видами занять та СРС (у тому числі на виконання індивідуального 

завдання), а також вид (екзамен, залік) і форма (усна, письмова, тестування, 

комбінована тощо) семестрового контролю, електронний адрес 

дистанційного курсу з навчальної дисципліни (ДК) у ВЕБ центрі 

Університету (надає адміністратор ВЕБ центру). 

2.2.3. Мета навчальної дисципліни – для обов’язкових дисциплін 

стисло зазначається місце навчальної дисципліни в освітній програмі. 

Наводяться визначені освітньою програмою компетентності та програмні 

результати навчання, для формування яких використовується ця навчальна 

дисципліна. Для вибіркових дисциплін наводиться коротке пояснення 

можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. 

2.2.4. Передумови для вивчення дисципліни – відповідно до формату, 

визначеного вченою радою вищого навчального закладу зазначається 

перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання тощо. 

2.2.5. Очікувані результати навчання – формулювання результатів 

навчання для обов’язкових дисциплін базується на результатах навчання, 

визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах 

навчання) та їх деталізації. 

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного 

класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 

освітньою програмою. 

2.2.6. Програма навчальної дисципліни містить перелік тем усіх 

лекцій, які викладаються. Також має бути представлено орієнтовний перелік 

питань, що виноситься на вивчення за кожною темою. 

2.2.7. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

подається у вигляді таблиці і містить розподіл навчального часу на вивчення 

кожної теми за формами навчання та видами занять відповідно до робочого 

навчального плану. 

2.2.8. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

подаються у вигляді таблиці, в якій зазначається тема лабораторного 

(практичного, семінарського) заняття, кількість аудиторних годин на 

опрацювання кожної теми для денної та заочної форм навчання. 

                                                                 
1 Статус обов’язкових мають дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої 

програми. 



2.2.9. Самостійна робота. Завдання для самостійної роботи 

подаються у вигляді таблиці, в якій зазначається форми та зміст навчального 

матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами та 

нормування часу. 

Відповідно до чинних положень про організацію освітнього процесу, 

самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною 

формою оволодіння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься 

на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

Зміст СРС з конкретної дисципліни може складатися з таких видів 

роботи: підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних тощо); виконання практичних завдань протягом семестру; 

самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з 

навчально-тематичним планом; переклад іноземних текстів встановлених 

обсягів; виконання контрольних робіт студентами заочної і дистанційної 

форм навчання; підготовка і виконання завдань, передбачених програмою 

практичної  підготовки, в тому числі курсового проектування, тощо; 

підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, комплексних 

контрольних робіт та підсумкової атестації (екзаменів, виконання дипломної 

роботи); інші види діяльності, що ініціюються університетом, інститутом 

(факультетом), кафедрою й органами студентського самоврядування. 

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти визначається з урахуванням специфіки та змісту 

конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 

реалізації освітньої програми. 

2.2.10. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 

виконується здобувачем під керівництвом викладача і полягає у виконанні 

індивідуальних завдань, що є однією з форм організації освітнього процесу у 

вищих навчальних закладах. Індивідуальні завдання (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові роботи чи проекти тощо) видаються студентам в терміни, 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Виконання 

індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої реалізації творчих 

можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які здобувачі одержують у процесі навчання, а також 

застосування знань на практиці. 

Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до 

тижневого аудиторного навантаження здобувача. Викладач контролює 

виконання індивідуального завдання на консультаціях. 



До індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, 

виконання розрахункових, розрахунково-графічних або графічних робіт, 

домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних 

досліджень до виступу на конференції, участь в олімпіадах тощо. Особливим 

видом індивідуальних завдань є виконання курсових і дипломних робіт 

(проектів), яке здійснюється відповідно до робочого навчального плану та 

існуючих вимог щодо їх змісту. 

У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається назва ІНДЗ, 

його обсяг, коротка характеристика змісту і вимог до виконання та 

оцінювання. 

Якщо навчальним планом передбачено курсову роботу або курсовий 

проект, то в цьому пункті повинно бути наведено їх загальну характеристику 

та тематику. 

2.2.11. Критерії оцінювання. У даному розділі вказується 

максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач при виконанні 

певних видів навчальної роботи в розрізі тем із зазначенням балів за поточну 

успішність та підсумкову атестацію. 

Кількість балів на кожну з тем семінарських (практичних або 

лабораторних) занять зазначається з урахуванням їх складності, обсягу та 

значущості в засвоєнні дисципліни. 

Розподіл балів за тестами, контрольними завданнями наводиться у 

критеріях оцінювання відповідей на семестровому екзамені з дисципліни. 

Максимальна сума балів, що може бути набрана здобувачем за 

результатами поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що 

завершується екзаменом або заліком, виконання курсової роботи (проекту) 

або для екзамену складає 100 балів. 

З детальною структурою розподілу балів за темами та видами 

поточного контролю знань з навчальної дисципліни викладач ознайомлює 

здобувачів на початку семестру. 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 

якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 

2.2.12. Засоби оцінювання. Розділ має містити викладення змісту та 

технології оцінювання знань здобувачів, а саме – перелік різних видів 

навчальних робіт, що зобов’язаний виконати здобувач під час проведення 

поточного контролю, самостійної роботи, індивідуальних завдань та 

підсумкової атестації (семестровий контроль). 



Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання можуть бути: екзамени; комплексні іспити; стандартизовані тести; 

наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні звіти, реферати, есе; 

розрахункові та розрахунково-графічні роботи; презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи на 

наукових заходах; розрахункові роботи; завдання на лабораторному 

обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах тощо; інші види індивідуальних 

та групових завдань, які використовуються. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, 

тестів, колоквіумів, проведення контрольних робіт, ректорських 

контрольних робіт тощо. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для виставлення заліку і екзамену (за 

умови якщо здобувач набрав від 90 до 100 балів за всі види освітньої 

діяльності) враховуються викладачами при виставленні підсумкової оцінки 

(балів) з даної дисципліни. 

Контроль самостійної роботи проводиться: з лекційного матеріалу: 

шляхом перевірки конспектів, виступу на семінарських заняттях; з 

практичних (лабораторних), індивідуальних занять: шляхом перевірки 

виконаних завдань, захисту лабораторних робіт, написання реферату за 

обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією.  

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену з конкретної навчальної дисципліни (якщо це передбачено 

навчальним планом і за умови якщо здобувач протягом семестру набрав до 

89 балів включно) в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою, і у терміни, встановлені навчальним планом. 

Екзамен проводиться у формі тестування або у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач). 

Тестування передбачає застосування лише письмової компоненти з 

використанням комп’ютерних технологій. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення 

екзамену з метою контролю досягнення здобувачами оптимального рівня 

професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість 

компонент є рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – 

розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Здобувач вважається допущеним до семестрового екзамену з 



навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання всіх практичних, 

лабораторних і семінарських занять, передбачених робочою програмою 

навчальної з дисципліни. 

2.2.13. Рекомендована література. Перелік рекомендованої 

літератури складається з основної та допоміжної літератури. 

До основної літератури слід включити нормативні документи, базові 

вітчизняні, найкращі зарубіжні підручники та навчальні посібники з 

урахуванням їх наявності в бібліотеці університету або у загальному доступі 

мережі Internet (з посиланням на конкретні сайти електронних бібліотек).  

У список допоміжної літератури включаються інші підручники та 

посібники, різні довідкові, періодичні видання, монографії, статті, методичні 

рекомендації відповідної тематики. 

2.2.14. Інформаційні ресурси в Інтернеті. Розділ повинен містити 

посилання на документи і масиви документів в інформаційних системах 

(бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях тощо), які можуть 

бути корисними при вивченні навчальної дисципліни. 
 

3. Порядок розроблення, оформлення та затвердження робочої 

програми навчальної дисципліни 
 

3.1. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється як окремий 

документ в електронній та паперовій формі, обговорюється членами груп 

забезпечення освітніх програм, для яких відповідна дисципліна є 

обов’язковою, погоджується керівником освітньої програми і 

затверджується першим проректором та скріплюється печаткою 

університету. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступна здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на 

наступний семестр (триместр, навчальний рік). 

3.2. Перед затвердженням робочої програми, вона перевіряється 

директором інституту (деканом факультету) (для здобувачів якого 

викладається дисципліна) на відповідність навчальному плану та науково-

методичною комісією інституту (факультету) – на відповідність типовій 

(тимчасовій) навчальній програмі дисципліни, гарантом освітньої програми 

на відповідність вказаних запланованих результатів навчання освітній 

програмі та вимогам даного Положення. 

3.3. Не затверджена і не скріплена печаткою робоча програма 

навчальної дисципліни, не дає права викладачеві на проведення занять. 

3.4. Робочі програми навчальних дисциплін мають щорічно 

оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та 

інших стейкхолдерів побажань зауважень. 



3.5. Поточні зміни до робочої програми навчальної дисципліни, що 

стосуються уточнень системи контролю та оцінювання знань, змін планів 

семінарських (практичних, лабораторних) занять, тематики рефератів та 

курсових робіт (проектів), переліку основної і допоміжної літератури, змін у 

робочих навчальних планах тощо можуть вноситися щорічно до початку 

нового навчального року у вигляді додатку до робочої програми (Додаток Б). 

Додаток до робочої програми оформлюється з дотриманням вимог до того 

розділу, до якого вносяться зміни (доповнення). Зміни затверджуються на 

засіданні кафедри і додаються до основної програми (Додаток В). 

3.6. Розроблена та затверджена робоча програма навчальної 

дисципліни зберігається на кафедрі, а електронний варіант передається у 

відділ моніторингу якості освіти та акредитації. 

 



 
ДОДАТОК А 

Структура робочої програми навчальної дисципліни 
 

 

ЦЕНТАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра _______________________________________________ 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор 
 

  
_____________________________ 

 

« ___ » __________ 20 ___ року 
 
 
 
 
 
 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

____________________________________________________________  
(назва навчальної дисципліни) 

 

Галузь знань ________________________________________________________  
(код та найменування галузі знань) 

 

Спеціальність _______________________________________________________  
(код та найменування спеціальності) 

 

Освітня програма ____________________________________________________  
(назва) 

 

Факультет (інститут) _______________________________________________________  
(назва) 

 

 

 

 

 

 

20___ рік 



 

Робоча програма навчальної дисципліни __________________________________ 
(назва) 

для здобувачів вищої освіти ступеня ________________ спеціальності _________  
(бакалавр/магістр) 

___________________________________________ 
 

“___” ________, 201__  року.  ___ с. 

 

 

Мова навчання _______________________  

 

 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Робоча програма погоджена з гарантом освітньої програми ___________________ 
(назва 

_______________________________________________________________________ 
освітньої програми) 

 

Гарант освітньої програми      ____________________ (__________________)  
                            (підпис)                             (прізвище та ініціали) 

 
 

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри_____________________________ 
                                                                                                                (назва кафедри) 

 

Протокол від “____”________________20__ року, № ___ 
 
Завідувач кафедри                    _______________________ (__________________)  

                            (підпис)                            (прізвище та ініціали) 
 
 

 

Схвалено науково-методичною комісією інституту/факультету _______________ 
                                                                                                                       (назва інституту/факультету) 

 

Протокол від  “____”________________201__ року № ___ 

 

Голова НМК інституту/факультету ___________________ (__________________)  
                          (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

 

__________, 20__ рік 

 _________, 20__ рік 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – ___ 
Галузь знань: 

_____ “__________” 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

(Вибіркова) 

Електронний адрес ДК у 

ВЕБ центрі Університету 

___________________ Спеціальність 

(освітня програма) 

_____ “__________” 
(код та найменування) 

(“__________”) 

(найменування) 
 

Рік підготовки 

__-й __-й 

Семестр 

__-й __-й 

Лекції 

Індивідуальне науково-до-

слідне завдання: ________ 
__ год. __ год. 

Практичні, семінарські 

__ год. __ год. 

Загальна кількість годин: 

___ 

Освітній рівень: 

“_________” 

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – __ год.,  

самостійної роботи 

студента – __ год. 

__ год. __ год. 

Індивідуальні завдання 

__ год. __ год. 

Вид контролю: 

екзамен / залік 

Форма контролю: 

усна / письмова / 

тестування / комбінована 

 

2. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “_______________________” є  

_____________________________________________________________________ 

Після вивчення навчальної дисципліни студент здобуває такі компетентності: 

загальні (подається перелік); 

спеціальні (фахові) (подається перелік). 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
Відповідно до формату, визначеного вченою радою ЛТЕУ вказується перелік 

дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів 

навчання тощо. 

 

4. Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні виявити такі 

програмні результати навчання: 

 ............................ 

 ………………… 

Подається їх деталізація. 

 



5. Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. ...... 

Тема 2. .... 

 

6. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб.  інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

Тема 1. Назва             

Тема 2. Назва             

Тема 3. Назва             

Тема 4. Назва             

Усього годин             

ІНДЗ             

Разом             
 

7. Теми семінарських занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1    

2    

…    

Разом   
 

8. Теми практичних занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1    

2    

…    

Разом   
 

9. Теми лабораторних занять 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1    

2    

…    

Разом   

 

10. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1    

2    

…    

Разом   



 

11. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

12. Критерії оцінювання 
 

12.1. Для заліку або для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що 

завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 … 
100 

          

Т1, Т2 ... Т9 – теми занять. 
 

12.2.1. Для екзамену, який проводиться у формі тестування 
Правильних 

відповідей, % 
          

Бал … … … … … … … … … 100 

 

12.2.2. Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Розв’язок ситуаційних задач Сума 

Правильних 

відповідей, % 
          Критерій        

100 
Бал          50 Бал       50 

При проведенні екзамену у комбінованій формі, відповідно до п. 13.4, максимально за тестування 

(письмову компоненту) виставляється 50 балів, за розв’язок ситуаційних задач (усну компоненту) – 

50 балів. 
 

12.3. За виконання курсової роботи (проекту) 

Виконання роботи (проекту) Захист роботи Сума 

до ___ до ___ 100 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку, 

екзамену, курсової роботи (проекту), 

практики 

для недиференційованого 

заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Засоби оцінювання 

Для екзамену 

13.1. Екзамен проводиться у формі тестування або у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач). 



13.2. Тестування передбачає застосування лише письмової компоненти з 

використанням комп’ютерних технологій. 

13.3. Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення 

екзамену з метою контролю досягнення студентами оптимального рівня професійних 

компетентностей. 

13.4. При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість 

компонент є рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок 

ситуаційних задач (усна компонента). 

13.5. Важливим елементом навчального процесу та методики викладання 

дисципліни є поточний контроль знань студентів, який має виявляти ступінь 

засвоєння вивченого матеріалу та рівень підготовленості студентів.  

Поточний контроль здійснюється шляхом проведення: 

- усного опитування під час практичних, семінарських занять; 

- контролю виконання практичних (лабораторних) робіт, передбачених 

робочою програмою вивчення дисципліни; 

- контрольних робіт за тематикою дисципліни ............. 

Для заліку 

13.6. Підсумковий контроль (залік) виставляється на основі загальної оцінки 

роботи студентів впродовж семестру з урахуванням загальної рейтингової оцінки 

студентів і вимог Положення про порядок оцінювання знань студентів. Залік 

виставляється студентам, які повністю виконали навчальну програму з дисципліни. 

Впродовж семестру студенти мають можливість набрати 100 балів.  

.................................... 
 

 

14. Рекомендована література 

14.1. Основна 

14.2. Допоміжна 

 

15. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 



ДОДАТОК Б 

 

Додаток до робочої програми 

навчальної дисципліни “____________________________” 

 

Наприклад, змінено кількість годин на практичні заняття. 

 

8. Теми практичних занять 

№  
з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. Міжнародна торгівля і світове господарство 2 2 

2. Міжнародний ринок робочої сили 2 2 

3. Міжнародні ринки капіталів 2 2 

4. Міжнародна торгівля товарами 2 2 

5. Укладання міжнародних контрактів 2 2 

Разом 10 10 

 

 

Наприклад, внесено зміни до переліку основної літератури. 

 

14. Рекомендована література 

14.1. Основна 

1. Дахно І. І. Міжнародна торгівля : навч. посібник / І. І. Дахно. – К. : МАУП, 2017. – 

320 с. 

2. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля : навч. посібник / Н. В. Крилова. – К. : Знання, 

2016. – 365 с. 

3. Міжнародна торгівля : навч. посібник / За заг. ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, 

О. В. Мірошниченка. – [3-тє вид., доп. та перероб.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 668 с. 

4. ... 

 

 



ДОДАТОК В 

 

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни 

“____________________________” 

 

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (без змін) 

 

Протокол від “____”________________20__ року, № ___ 
 
Завідувач кафедри _____________________    _______________ (________________)  

(назва кафедри)                      (підпис)                     (прізвище та ініціали)  

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, 
Додаток ___) 

 

Протокол від “____”________________20__ року, № ___ 
 
Завідувач кафедри _____________________    _______________ (________________)  

(назва кафедри)                      (підпис)                     (прізвище та ініціали)  

 

 

Робоча програма перезатверджена на 20___/20___ навчальний рік (зі змінами, 
Додаток __) 

 

Протокол від “____”________________20__ року, № ___ 
 
Завідувач кафедри _____________________    _______________ (________________)  

(назва кафедри)                      (підпис)                     (прізвище та ініціали) 

 

 


