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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про робочі програми навчальних дисциплін в Інституті 
прикладної математики і механіки НАН України» (далі -  Положення) 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», листа 
М іністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434 (Рекомендацій 
з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах 
вищої освіти) та Положення про організацію освітнього процесу в Інституті 
прикладної математики і механіки НАН України (далі -  Інститут) і діє як 
складова частина системи забезпечення якості освітньої діяльності та 
встановлює єдині вимоги до змісту та оформлення робочої програми 
навчальної дисципліни в Інституті.

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) є нормативним 
документом Інституту, що розробляється викладачем для кожної навчальної 
дисципліни на основі освітньо-наукової програми підготовки фахівців за 
третім (освітньо-науковим) рівнем та навчального плану.

1.3. У РПНД відображається конкретний зміст навчальної дисципліни, 
послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на 
різні види навчальної роботи, засоби і форми поточного та підсумкового 
контролю, критерії оцінювання та рєйтингова система.

1.4. РПНД повинна бути роздрукована у 3-х примірниках формату А4: 
один з яких зберігається у відділі аспірантури, другий -  у науковому відділі, 
третій -  у  викладача. Електронну версію робочої програми викладач передає в 
відділ аспірантури для подальшого розміщ ення на сайті.

1.5. РПНД та зміни і доповнення до неї розглядаються та схвалюються 
на засіданнях відділів, схвалюються Науково-методичною радою, 
затверджуються директором Інституту і скріплюються печаткою Інституту, 
що дає викладачеві право на проведення занять.

1.6. Термін дії РПНД прирівнюється до терміну дії навчального плану.
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2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни відповідно до вимог ЄКТС 

містить титульну сторінку та такі розділи:  

1. Опис навчальної дисципліни.  

2. Мета, завдання та очікувані результати навчальної дисципліни.  

3. Програма навчальної дисципліни.  

4. Структура навчальної дисципліни.  

5. Теми практичних занять. 

6. Теми для самостійної роботи. 

7. Методи навчання. 

8. Методи контролю. 

9. Критерії оцінювання результатів навчання.  

10. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю (для іспиту).  

11. Рекомендована література.  

 

2.2. Зміст розділів робочої програми навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни 

В даному розділі зазначається призначення програми та основні 

відомості про неї, зокрема характеристики навчальної дисципліни (рік 

підготовки, семестр, вид контролю), галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень, кількість годин та кредитів та форма 

підсумкового контролю.  

Мета, завдання та очікувані результати навчальної дисципліни  

В даному розділі вказується основна мета викладання навчальної 

дисципліни відповідно спеціальності. Прописуються основні завдання 

дисципліни та очікувані результати. Також розкривається, якими 

компетентностями повинен оволодіти аспірант.  

Програма навчальної дисципліни  

В даному розділі надається перелік основних тем, при вивченні 

дисципліни. 

Структура навчальної дисципліни  

В даному розділі наводиться таблиця з відповідністю назв тем до 

кількості годин, які надаються на лекції, індивідуальні заняття та самостійну 

роботу аспіранта.  

Теми практичних занять 

В даному розділі надається перелік тем практичних занять, при вивченні 

дисципліни та кількість годин, запланованих на вивчення кожної теми. 

Теми для самостійної роботи 

В даному розділі надається перелік тем для самостійної роботи, при 

вивченні дисципліни та кількість годин, запланованих на вивчення кожної 

теми. 

Методи навчання 

В даному розділі описуються основні навчальні методи, які 

використовуються при викладанні дисципліни. 
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Методи контролю 

В даному розділі описуються основні методи контролю, які 

використовуються для оцінювання навчання аспірантів. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

В цьому розділі зазначається система рейтингових балів та критерії 

оцінювання згідно з робочим навчальним планом. Визначаються бали до 

іспиту (заліку) та за іспит. Оцінювання навчальних досягнень студента 

здійснюють за 100-бальною шкалою. Методика розподілу та нарахування 

балів здобувачам вищої освіти регламентована Положенням про рейтингову 

систему оцінювання в Інституті. 

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю (для 

дисципліни, що закінчується іспитом) 

В даному розділі надається орієнтовний перелік питань, які будуть 

виноситися на іспит. 

Рекомендована література  

У даному розділі необхідно вказати базові, допоміжні джерела, як 

літературні так й інформаційні.  

До переліку базової літератури, як правило, включають нормативні 

документи, вітчизняні, а також найкращі зарубіжні підручники та навчальні 

посібники. 

До переліку допоміжної літератури, який призначений для більш 

поглибленого вивчення окремих розділів або тем, включаються різні 

довідкові, періодичні видання, монографії тощо.  

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.  

 

3.1. Оформлення на паперовому носії 

На розгляд подаються ретельно відредаговані авторські оригінали, чітко 

віддруковані на папері формату А4.  

Титульна сторінка робочої програми містить:  

− повну назву міністерства, Інституту;  

− гриф затвердження директором;  

− назву документа (робоча програма навчальної дисципліни) 

українською мовою;  

− місце та рік видання у форматі (Слов’янськ – 20__ р.).  

Зразок титульної сторінки та форми оформлення робочої програми 

навчальної дисципліни наведено у додатку 1.  

На звороті титульної сторінки робочої програми слід подати інформацію 

про призначення робочої програми та її розробників (ПІБ, вчене звання, 

посада), номери протоколів та дати затвердження з підписами.  

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки. 

Проте номер сторінки на титульній та звороті титульної не проставляється.  

 

3.2. Оформлення електронної версії 

Електронна версія має складатися лише із одного файлу у форматі pdf 
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без будь-яких засобів захисту цього документа.  

Назва файлу в англійській транслітерації у наступному форматі: <Шифр 

дисципліни_шифр спеціальності_навчальний рік>.pdf. Наприклад: 

PP1_111_20-21.pdf. Інших символів, крім шифру в назві файлу, не повинно 

бути. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І МЕХАНІКИ 
 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 

____________________ 

 

____________________ (ПІБ) 

«___»__________20__ р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(Назва програми) 

 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

третій (освітньо-науковий) 

доктора філософії 

 

галузь знань 11 Математика та статистика 

 

спеціальність 111 Математика або 113 Прикладна математика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 20__ р. 
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 Робоча навчальна програма навчальної дисципліни (назва навчальної 

дисципліни) для здобувачів наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю ________________________________. 

 

Розробник: (посада, науковий ступінь та вчене звання): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Робочу програму схвалено на засіданні відділу  (назва відділу) 

Протокол № ___  від  ____________  20__ року. 

 

Завідувач відділу  (назва відділу)  _________________         (ПІБ) 
                                                                        (підпис)                                                    

 

 

Схвалено Науково-методичною радою Інституту прикладної математики і 

механіки НАН України 

Протокол № ___  від  ____________  20__ року. 
 

 

Голова Науково-методичної ради   ________________       (ПІБ) 
                                                                        (підпис)                                                    
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів -___ 

Галузь знань: 

11 Математика та 

статистика 

Обов’язкова або 

вибіркова 

Загальна кількість годин 

– ____  

Спеціальність:  

_________________ 

 

Рік підготовки: 

____ 

Семестр 

_____ 

Лекції 

Тижневих годин: 

аудиторних – ___ 
 

самостійної роботи  – 

____ 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  

доктор філософії 

 _____ год. 

Практичні 

_____ год. 

Самостійна робота 

____ год. 

Вид контролю: іспит 

 
* - для заповнення цієї таблиці використовується навчальний план з відповідної 

спеціальності  

 



8 

2. Мета,  завдання та очікувані результати навчальної дисципліни. 

 

Метою навчальної дисципліни «(назва дисципліни)» є 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Очікувані результати навчальної дисципліни 

 

 Загальні компетентності: (згідно до переліку загальних компетентностей 

освітньо-наукової програми) 

 

 Фахові компетентності: (згідно до переліку фахових компетентностей 

освітньо-наукової програми) 

 

 Програмні результати навчання: (згідно до переліку програмних 

результатів навчання  освітньо-наукової програми) 

 

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач доктора філософії 

повинен:  

знати: 

– ___________________________________________________________ 

– ___________________________________________________________ 

– ___________________________________________________________ 

 

вміти: 

– __________________________________________________________ 

– __________________________________________________________ 

– __________________________________________________________ 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. ___________________________________________________________ 

Тема 2. ___________________________________________________________. 

Тема 3. ___________________________________________________________. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
…. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва теми 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 

Тема 1.      

Тема 2.      

Тема 3.      

Тема 4.      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Усього годин     
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5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Разом  

 

6. Теми для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Разом  
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7. Методи навчання 

 

У цьому розділі рекомендується визначити методику вивчення 

дисципліни, надати рекомендації щодо забезпечення наочності навчальних 

занять, застосування новітніх технологій навчання, тощо. 

Наприклад: 

 При викладанні навчальної дисципліни (назва дисципліни) 

використовуються такі методи навчання: проблемно-пошуковий, 

пояснювально-ілюстративний, дослідницький, пошуковий, ……….,    тощо. 

 

8. Методи контролю 

 

 Використовуються наступні методи контролю: 

1. Поточний контроль знань: 

- усне опитування; 

- виконання  практичних робіт; 

- тестування; 

- виконання дослідницьких завдань тощо. 

2. Підсумковий контроль знань (іспит): 

 - підсумковий тест або екзаменаційні білети.  

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

 Розподіл балів, які отримує аспірант 
 

Аудиторна робота 
С

а
м

о
ст

ій
н

а
  

р
о
б
о
т
а
 

П
ід

су
м

к
о
в

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 (

іс
п

и
т
) 

З
а
г
а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

о
т
р

и
м

а
н

и
х
 б

а
л

ів
 

теми 

Т1. Т2 Т3 Т4 Т5 Т5        

___б. ___б ___б ___б ___б ___б ___ ___       40 100 

 

 Шкала оцінювання  
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту 

90-100 

«відмінно» - здобувач повно і всебічно розкриває питання 

теми, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє 

глибокі знання джерел, має власну точку зору стосовно 

відповідної теми і може аргументовано її доводити  

75-89 

«добре» - загалом рівень знань здобувачів відповідає 

викладеному вище, але мають місце деякі упущення при 

виконанні завдань, обґрунтування неточні, не 

підтверджуються достатньо обґрунтованими доказами  
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60-74 

«задовільно» - здобувач розкрив питання, в загальних рисах, 

розуміє їх суть, намагається робити висновки, але при цьому 

припускається грубих помилок, матеріал викладає 

нелогічно і не самостійно 

26-59 

«незадовільно» - з можливістю повторного складання, 

здобувач не в змозі дати відповідь на поставлене запитання 

або відповідь неправильна, не розуміє суті питання, не може 

зробити висновки  

0-25 
«незадовільно» - з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

10. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю (іспиту) 

 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

11. Рекомендована література 

 

Основна література дисципліни 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Допоміжна література дисципліни  

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


