Навчально-методичний семінар на
тему:

«Робоча програма навчальної
дисципліни. Структура та зміст»
Гунько І.В.

Нормативно-правові та рекомендовані
документи
• Закон України "Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (Ст.8,Ст.9, Ст. 19, Ст.20; Ст. 30,Ст.33, Ст. 42)
• Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII; (Ст.9, Ст.10, Ст.16, Ст. 50)
• Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми ВНАУ (Каталог ОП https://vsau.org/prouniversitet/navchalna-robota
• Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми (НАЗЯВО)
https://naqa.gov.ua/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86
%D1%96%D1%8F/
• Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої
освіти (лист Міністерства освіти і науки України 09.07.2018 № 1/9-434)
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-434729-18#Text
• Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному
університеті https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/organaz-osv-procesy-polozhenya.pdf

Робоча програма навчальної дисципліни є
нормативним документом закладу вищої
освіти, який розробляється і затверджується у
порядку, визначеному Положенням про
організацію освітнього процесу в закладі вищої
освіти.

Загальний обсяг робочої програми навчальної
дисципліни від 5 до 20 сторінок з урахуванням
обсягу дисципліни.

Призначення робочої програми навчальної
дисципліни:

• - ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників
освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами
оцінювання результатів навчання тощо.
• - встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та
стандартам вищої освіти під час акредитації;
• - встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за
іншими освітніми програмами, у попередні роки (при поновленні
на навчання), а також у неформальній та інформальній освіті.

Структура робочої програми навчальної дисципліни
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад вищої освіти, факультет, кафедра, освітня програма
(для обов'язкових дисциплін), інформація про погодження та затвердження;
- розробник(и) - викладач чи викладачі, які розробили робочу програму;
- мета вивчення дисципліни;
- обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та
видами навчальних занять (відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»);
- статус дисципліни: обов'язкова чи вибіркова.
- передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, визначеного вченою радою вищого навчального
закладу (наприклад, перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів
навчання тощо);
- очікувані результати навчання з дисципліни; критерії оцінювання результатів навчання;
- засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх демонстрування;
- програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, у тому числі (за наявності) теми практичних,
семінарських та лабораторних занять, орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань;
- форми поточного та підсумкового контролю;
- інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна (за
потребою);
- рекомендовані джерела інформації.

•
Мета навчальної дисципліни
Для обов'язкових дисциплін стисло зазначити місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Зокрема, тут можуть бути наведені визначені
освітньою програмою компетентності та програмні результати навчання, для формування яких використовується ця навчальна дисципліна.
Для вибіркових дисциплін може бути наведено коротке пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни.

•

Результати навчання

Формулювання результатів навчання для обов'язкових дисциплін базується на результатах навчання, визначених відповідною освітньою
програмою (програмних результатах навчання).

•

Критерії оцінювання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів
оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни;

•

Засоби оцінювання:

- 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.

Розроблення та затвердження робочої програми
Робоча програма навчальної дисципліни:
• розробляється як окремий документ в електронній або паперовій формі і зберігається у
визначеному закладом вищої освіти порядку. Робоча програма вибіркової навчальної
дисципліни має бути доступна здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на
наступний семестр (навчальний рік).
• затверджується у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу.

Робочі програми навчальних дисциплін не є об'єктами авторського права та інтелектуальної
власності, що випливає із ст. 8 Закону України про авторське право та суміжні права.
Інші складники навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни можуть бути
об'єктами авторського права, якщо вони є творами у галузі науки, літератури та/або мистецтва,
зазначеними у ст. 8 Закону України про авторське право та суміжні права або у Конвенції про
заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Акредитаційні вимоги (Рекомендації щодо застосування критеріїв
оцінювання якості освітньої програми, затверджені НАЗЯВО 17.11. 2020 року).
• Критерій 2 – структура та зміст освітньої програми
2.1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності)
2.2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми,
становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання
2.6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок *(soft skills), що
відповідають заявленим цілям
Сприяння форм та методів навчання конкретної дисципліни набуттю соціальних навичок (soft skills).
*- навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних
умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, здатність логічно і
системно мислити, креативність та ін.

Критерій 3 – доступ до освітньої програми та визнаннярезультатів навчання
• 3.3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності,
• 3.4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми
Критерій 4 – навчання і викладання за освітньою програмою
• 4.1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній
програмі
цілей
та
програмних
результатів
навчання,
відповідають
вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи
• 4.2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація
щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в
межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Критерій 5 – контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність
• 5.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь
• 5.3. Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними
для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема
охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми
• Доступ до інформаційних ресурсів, зокрема до робочих програм навчальної дисципліни та
силабусів (за наявності), інших навчально-методичних матеріалів;
• Інформація щодо порядку та критеріїв оцінювання, зокрема оцінювання певних видів робіт в
межах ОК.
• Інформація щодо контрольних заходів (поточного, підсумкового контролю (атестації).
Контрольні заходи, їх зміст і критерії оцінювання здобувачів мають бути повними, чіткими,
зрозумілими, валідними та вчасно оприлюдненими.

Місце дисципліни в освітній програмі

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи
______________ І.В. Гунько
« »
2021 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Облік в бюджетних установах
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах».
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 07 Управління
та адміністрування, спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітньопрофесійна програма Облік і оподаткування, 2021 р., 18 с.
Розробники:
Коваль Н.І. – к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях
економіки
Викладачі, які проводять практичні заняття:
Коваль Н.І. – к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях
економіки
Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку та
оподаткування в галузях економіки
Протокол від «16» серпня 2021 року № 1
Завідувач кафедри __________ О.А. Подолянчук

Галузь знань 071 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітнього-професійна програма Облік і оподаткування

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні навчальнометодичної комісії факультету
Протокол від «25» серпня 2021 року № 1
Голова навчально-методичної комісії факультету
__________ Л.І. Федоришина

Вінниця 2021

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні науковометодичної комісії університету
Протокол від «25» серпня 2021 року № 1

Шкала оцінки знань студента
Оцінка за національною
4-бальною шкалою

Рейтинг студента,
бали

Оцінка за шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

А

82-89

В

75-81

С

66-74

D

60-65

Е

35-59

FX

1-34

F

Добре

Задовільно

Незадовільно

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів
набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної
дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену.
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками
контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи
(презентації).
Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів
неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих
документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін.

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти
Усний виступ, письмові
відповіді, виконання і
захист творчої роботи,
презентації, тестування,
% від максимального балу

Критерії оцінювання

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів
та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст
Відмінно – 90-100%
теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при
цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі
тестові завдання.
Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано
його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в
основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних
завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але
Добре –75-89%
при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість
тестових завдань.
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний
зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без
глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без
Задовільно – 60-74%
використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі
суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину
тестових завдань.
Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом.
Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування)
викладає його під час усних виступів та письмових відповідей,
Достатньо – 35-59%
недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних
завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно
вирішив меншість тестових завдань.
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст
більшості питань теми під час усних виступів та письмових
Незадовільно – 16-34%
відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно
вирішив окремі тестові завдання.
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не
Повторне складання – 0-15% розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не
вирішив жодного тестового завдання.

