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1. Загальні положення

1.1. «Положення про робочі навчальні програми в Тернопільському 

кооперативному фаховому коледжі» (далі - Положення) розроблене 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, «Положення 

про організацію освітнього процесу в Тернопільському кооперативному 

фаховому коледжі», інших нормативних документів Коледжу.

1.2. Це Положення розроблено з метою встановлення єдиних вимог в 

Тернопільському кооперативному фаховому коледжі до структури, змісту 

та правил оформлення робочих програм навчальних дисциплін.

1.3. Робоча програма навчальної дисципліни (далі - РНП) є нормативним 

документом закладу фахової передвищої освіти та основним документом, 

який визначає зміст та методи навчання, послідовність її вивчення та обсяг, 

визначає форми та засоби поточного та підсумкового контролю.

1.4. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється викладачами 

циклової комісії, які ї викладають, на основі освітньо-професійної програми 

підготовки фахового молодшого бакалавра та навчального плану.

Перегляд РНП на відповідність навчальному плану та ОПП 

здійснюється за потребою та за ініціативи циклової комісії або на вимогу 

гаранта ОПП, за необхідності до неї вносяться зміни та доповнення її 

розробниками.

Для багатосеместрових навчальних дисциплін розробляється єдина 

робоча програма із розплануванням її складових за семестрами викладання.

1.5. Для денної та заочної форми навчання розробляється єдина РНП з 

єдиним тематичним планом, в якому подається розподіл навчального часу на 

різних формах навчання за темами та видами занять.

1.6. РНП використовується:

- викладачами, які викладають дану дисципліну;



- іншими викладачами - для узгодження РНП дисциплін, пов’язаних з даною 

дисципліною з метою уникнення дублювання;

- гарантами та членами проектних груп , груп забезпечення ОПП - для 

забезпечення перевірки відповідності змісту навчальної дисципліни, форм 

контролю результатів освітньої діяльності студентів і системи їх оцінювання, 

зафіксованим в ОПП компетентностям та результатам навчання.

2. Структура і зміст РНП

2.1. Структура РНП :

- титульна сторінка;

- мета, завдання навчальної дисципліни;

- тематичний план навчальної дисципліни;

- програма навчальної дисципліни;

- порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів;

- організаційно-методичне забезпечення;

- рекомендовані інформаційні джерела.

2.2. Зміст розділів РНП:

Титульна сторінка оформляється за типовою формою.

На титульній сторінці міститься інформація про заклад освіти, циклову 

комісію, яка відповідає за викладання навчальної дисципліни, назва 

навчальної дисципліни, ступінь освіти (фаховий молодший бакалавр), галузь 

знань, спеціальність, предметна спеціальність (спеціалізація) (за наявності), 

освітня програма, статус навчальної дисципліни (обов’язкова, вибіркова), 

мова навчання, рік розроблення.

Якщо розробляється одна робоча програма для декількох спеціальностей, 

предметних спеціальностей (спеціалізацій) або ОПП, то вказуються шифри і 



назви цих спеціальностей, предметних спеціальностей (спеціалізацій) або 

назви цих освітніх програм. На звороті титульної сторінки розміщується 

інформація про розробника (розробників) робочої програми, інформація про 

погодження та затвердження робочої програми відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу.

Мета навчальної дисципліни. У цьому розділі зазначається місце 

навчальної дисципліни в освітньо-професійній програмі, деталізуються та 

конкретизуються визначені освітньою програмою компетентності, для 

формування яких використовується навчальна дисципліна. Для вибіркових 

навчальних дисциплін також може бути наведено коротке пояснення 

можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни.

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

Програма навчальної дисципліни. У даному розділі подається така 

інформація:

- зміст навчальної дисципліни (перелік тем), які вивчаються в межах 

дисципліни,

- структура навчальної дисципліни, у якій окремо за кожною формою 

навчання (денною, заочною) міститься інформація про розподіл навчального 

часу, теми та види занять відповідно до робочого навчального плану 

дисципліни;

- теми практичних (семінарських), лабораторних занять із зазначенням 

кількості аудиторних годин на опрацювання кожної з них за різними 

формами навчання.

Інформація в робочій програмі подається про той вид занять, який 

передбачений робочим навчальним планом;



- завдання для самостійної роботи із зазначенням змісту навчального 

матеріалу для самостійного опрацювання здобувачами освіти та кількістю 

годин. Самостійна робота здобувана вищої освіти передбачає опрацювання 

навчального матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних 

(семінарських) або лабораторних занять, а також самостійне опрацювання 

додаткового навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час, 

виконання домашнього завдання тощо;

- індивідуальні завдання подаються за необхідності, якщо вони 

передбачені освітньою програмою та робочим навчальним планом.

До них відносяться: написання рефератів, есе; розрахункові та/або 

графічні роботи; аналітичні огляди, курсові роботи (проекти) тощо.

Індивідуальні завдання виконуються самостійно і не входять до тижневого 

аудиторного навантаження здобувачів освіти. Виконання індивідуальних 

завдань викладач контролює під час чергування. Якщо робочим навчальним 

планом передбачено виконання курсової роботи або курсового проекту з 

навчальної дисципліни, то в цьому розділі потрібно навести їх загальну 

характеристику та тематику.

Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів. Розділ має містити викладення змісту та технології 

оцінювання рівня досягнення результатів навчання здобувана освіти, 

зокрема, перелік різних видів робіт, які повинен виконати здобувач під час 

проведення поточного контрольного оцінювання, самостійної роботи, 

підсумкового семестрового контролю.

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

можуть бути:

- екзамени, комплексні екзамени;

- заліки;

- тести;



— наскрізні та командні проекти;

- аналітичні звіти, реферати, есе;
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;

- презентації та виступи на наукових заходах;

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах;

- інші види індивідуальних та групових завдань.

Конкретні засоби діагностики та методи їх демонстрування визначаються 

розробником (розробниками) робочої програми навчальної дисципліни. 

Зазначають форми поточного та підсумкового семестрового контролю з 

навчальної дисципліни.

Форми поточного оцінювання обираються розробником (розробниками) 

робочої програми навчальної дисципліни. Поточний контроль може 

реалізовуватись у формі виконання практичних завдань, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських заняттях, проведення 

контрольних робіт, колоквіумів тощо.

Контроль самостійної роботи здійснюється шляхом перевірки виконаних 

завдань на практичних, лабораторних та індивідуальних заняттях, захисту 

лабораторних робіт, написання рефератів, есе тощо.

Контроль виконання курсової роботи (проекту) може включати поточний 

контроль за виконання окремих етапів або розділів роботи (проекту) та 

захист перед комісією.

Підсумковий семестровий контроль може проводитись у формі екзамену 

або заліку (диференційованого заліку) з навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, передбаченого робочою програмою навчальної 

дисципліни.



Форма проведення підсумкового семестрового контролю зазначена в 

робочому навчальному плані та описі робочої програми навчальної 

дисципліни. У цьому розділі детально описують критерії оцінювання 

поточного та підсумкового контролів, завдань самостійної роботи, 

індивідуальних завдань, курсової роботи (проекту) з урахуванням системи 

оцінювання навчальних досягнень.

Організаційно- методичне забезпечення включає опис ключових форм 

та технологій студентоорієнтованого навчання, що використовуються при 

проведенні аудиторних занять з дисципліни та спрямованих на організацію 

ефективної самоосвіти студентів.

Рекомендовані інформаційні джерела. Наводиться перелік 

рекомендованої літератури з навчальної дисципліни (основної, допоміжної) 

та інформаційні ресурси в мережі Інтернет. До списку основної літератури 

(3-5 джерел) включають базові вітчизняні та зарубіжні підручники та 

навчальні посібники, з урахуванням їх наявності в бібліотеці.

До списку допоміжної літератури включають інші підручники та 

навчальні посібники, монографії та статті, методичні вказівки та 

рекомендації з тематики навчальної дисципліни. Інформаційні ресурси в 

мережі Інтернет мають містити посилання на документи в інформаційних 

системах, які можуть бути використані при вивченні навчальної дисципліни.

3. Порядок оформлення, затвердження та перегляду робочої 

програми навчальної дисципліни
3.1. Робоча навчальна програма рекомендується цикловою комісією і 

затверджується заступником директора з навальної роботи .

3.2. Перед винесення РНП на затвердження, надається документ для

погодження з:



- гарантом ОПП;

- завідувачем відділення.

3.3. Підставою для оновлення РНП можуть виступати:

- ініціатива і пропозиції гаранта ОПП та /або викладачів навчальної 

дисципліни;

- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта ОПП;

- ініціатива стейкхолдерів;

- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни;

- об’єктивні зміни інфрастуктурного, кадрового характеру;

- результати опитування студентів після вивчення навчальної 

дисципліни.

3.4. Поточні зміни до РНП, що стосуються форм контролю результатів 

навчальної діяльності студентів, уточнень переліку основної і 

додаткової літератури можуть вноситись щорічно до початку нового 

навчального року і затверджуватись на засіданні циклової комісії( як 

додаток до РНП), та зберігатись разом із затвердженою РНП на 

цикловій комісії.

3.5. Електронні версії затверджених РНП обов’язково розміщуються на 

веб-сайті Коледжу.

3.6. Відповідальність за забезпечення навчальних дисциплін РНП та їх 

розміщення на сайті Коледжу несуть голова відповідної циклової 

комісії та гарант ОПП.

4. Прикінцеві положення

4.1. Положення затверджується Педагогічною радою і вводиться в 

дію наказом директора Коледжу.

4.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи 

Коледжу в межах своїх повноважень, установлених в посадових 

інструкціях.



4.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються й 

затверджуються Педагогічною Радою Коледжу й вводяться в дію 

наказом директора.


