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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Положення про навчально-методичний комплекс освітньої 

компоненти в Житомирському державному університеті імені Івана Франка» 
(далі - Положення) розроблене як елемент системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти. Положення встановлює єдині 
вимоги до оформлення складових навчально-методичних комплексів освітніх 
компонент (далі - НМК ОК), передбачених освітніми програмами, навчальним 
та робочими навчальними планами, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти в Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка (далі - Університет).

1.2. Положення ґрунтується на засадах законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін в закладах вищої освіти, рекомендації до структури та змісту робочої 
програми навчальної дисципліни (Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо 
рекомендацій з навчально-методичного забезпечення» від 09.07.2018 № 1/9-434).

1.3. Передбачений Положенням перелік складових НМК ОК дозволяє 
ефективно організувати освітній процес і досягти необхідного рівня якості 
вищої освіти в Університеті.

1.4. НМК ОК розробляється на кафедрі, за якою закріплене викладання 
освітньої компоненти.

1.5. У випадках, коли виникає потреба в комплексній підготовці НМК ОК, 
протокольно оформленим рішенням кафедри, за якою закріплено відповідну 
освітню компоненту, створюється колектив авторів (у тому числі з різних 
структурних підрозділів Університету) для розробки відповідного НМК ОК.

1.6. Програма навчальної дисципліни, силабус, робоча програма 
навчальної дисципліни, наскрізна програма практики, робоча програма 
практики та програма атестації здобувачів вищої освіти не є об’єктами 
авторського права та інтелектуальної власності.

Інші складові НМК ОК, відповідно до ст. 8 Закону України «Про авторське 
право та суміжні права», можуть бути об’єктами авторського права та 
інтелектуальної власності.

Складові НМК ОК, які є об’єктами авторського права, можуть бути 
опубліковані у вигляді навчальних видань як під час затвердження, так і після 
апробації/оновлення. Оскільки за розробниками залишається право пізніше 
публікувати будь-які частини НМК ОК, що є об’єктами авторського права та 
інтелектуальної власності, як окремі авторські видання (після відповідної 
процедури, що включає, зокрема, рекомендацію Вченої ради Університету), 
виявлені текстуальні збіги з уже наявними на сайті Університету складовими 
НМК ОК того ж автора не враховуються під час перевірки на плагіат.

1.7. Розподіл функцій із розробки НМК ОК між науково-педагогічними 
працівниками кафедри здійснюється завідувачем кафедри, за якою закріплено 
викладання освітньої компоненти.

1.8. Розроблені складові НМК ОК подаються на розгляд, обговорюються, 
схвалюються та затверджуються у відповідному порядку згідно з цим Положенням.

1.9. Відповідно до цього Положення, НМК ОК підлягає обов’язковому 
щорічному перегляду та в разі внесення змін - перезатвердженню у 
встановленому порядку.
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2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

2.1. НМК ОК - це сукупність навчально-методичних матеріалів у 
друкованій та/або електронній формах, необхідних і достатніх для 
ефективного виконання здобувачами вищої освіти індивідуального навчального 
плану за відповідною освітньою програмою.

2.2. НМК ОК повинен забезпечити реалізацію всіх основних етапів 
оволодіння освітньою компонентою: презентацію основних відомостей про 
освітню компоненту, її зміст і структуру; повідомлення навчальної інформації, 
її сприйняття, закріплення; формування визначених компетентностей і 
програмних результатів навчання; удосконалення знань, умінь і навичок, їх 
застосування; контроль та облік результатів навчання тощо.

2.3. Згідно освітньої програми та навчального плану, вирізняють такі 
освітні компоненти: навчальна дисципліна, практика, курсова робота, атестація 
(зокрема кваліфікаційна (дипломна) робота). Складові НМК ОК розробляють 
відповідно до виду освітньої компоненти (Таблиця 1):

Перелік складових НМК ОК та вимоги до їх оформлення
Таблиця 1
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Навчальна дисципліна
Силабус (Додаток 1) + п. 4.7.1 І, II, III
Програма навчальної дисципліни Додаток 2) + п. 4.7.1 І, 11, III
Робоча програма навчальної дисципліни 
(Додаток 3)

+ п. 4.7.1 І, II, III

Матеріали лекційного курсу (Додатки 4,5) * п. 4.7.1/
п. 4.7.2

І, II, III

Інструктивно-методичні матеріали до 
семінарських / практичних / лабораторних 
занять (Додаток 6)

+ п. 4.7.2 І, II, III

Методичні рекомендації до організації 
самостійної / індивідуальної роботи 
(Додаток 7)

+ п. 4.7.2 І, II, III

Матеріали для здійснення модульного 
контролю (Додатки 8,9)

+ 2011 Рго)есІ 
або п. 4.7.2

І, II, III

Екзаменаційні білети (Додаток 10) * п. 4.7.2 І, II
Матеріали ректорського контролю (для 
обов’язкових освітніх компонент)

+ 201} Рго)есї І, II

Практика
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Наскрізна програма практик + п. 4.7.1 І, II, III
Робоча програма практики + п. 4.7.1 І, II, III

Курсова робота
Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт (Додаток 11)

+ п. 4.7.1/
п. 4.7.2

І, II

Кваліфікаційна (дипломна) робота
Методичні рекомендації до виконання 
кваліфікаційної (дипломної) роботи 
(Додаток 12)

+ п. 4.7.1/
п. 4.7.2

І, II

Атестація
Програма атестації здобувачів вищої освіти + п. 4.7.1 І, II

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СТРУКТУРА СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

ЗЛ. Силабус - це документ, який допомагає викладачеві презентувати 
навчальну дисципліну (обов’язкову або вибіркову освітню компоненту), 
ознайомити широкий загал із основними вимогами до її вивчення, а здобувачам 
вищої освіти - ознайомитися з її змістом та вимогами до вивчення відповідної 
дисципліни. Силабус обов’язково містить: загальні відомості про навчальну 
дисципліну, мету (цілі) та завдання, компетентності (для обов’язкової освітньої 
компоненти та для вибіркової освітньої компоненти третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти), результати навчання, інформацію про 
програмно-технічне забезпечення, методичну карту, оцінювання, політики 
(щодо академічної доброчесності, відвідування тощо), рекомендовану 
літературу (Додаток 1).

Силабус розробляється та оформлюється безпосередньо науково- 
педагогічним працівником, розглядається і затверджується на засіданні 
кафедри в рік введення в дію освітньої програми (у тому числі зі змінами та 
доповненнями), але не пізніше ніж за два місяці до початку навчального року.

3.2. Програма навчальної дисципліни (обов’язкової або вибіркової 
освітньої компоненти) є нормативним документом, який визначає роль і місце 
навчальної дисципліни в системі підготовки фахівців, її короткий зміст та 
інформаційний обсяг; розробляється на основі освітньої програми та 
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти. Програма навчальної 
дисципліни обов’язково містить: загальну інформацію про навчальну 
дисципліну, відомості про науково-методичну експертизу, пояснювальну 
записку: мету, завдання, компетентності (для обов’язкової освітньої 
компоненти та вибіркової освітньої компоненти третього, освітньо-наукового, 
рівня вищої освіти) та результати навчання, інформаційний обсяг, форми 
підсумкового контролю успішності навчання, методи контролю успішності 
навчання, рекомендовану літературу (Додаток 2).

Програма навчальної дисципліни розробляється й оформлюється 
безпосередньо науково-педагогічним працівником, розглядається та схвалюється на 
засіданні кафедри, науково-методичної ради факультету/ навчально-наукового 
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інституту, який відповідає за реалізацію освітньої програми, науково-методичної 
ради Університету та затверджується Вченою радою Університету в рік введення в 
дію освітньої програми (в тому числі зі змінами та доповненнями), але не пізніше 
ніж за два місяці до початку навчального року.

3.3. Робоча програма навчальної дисципліни (обов’язкової або вибіркової 
освітньої компоненти) є нормативним документом, який представляє 
структурований зміст навчальної дисципліни за модулями й темами; 
розробляється на основі програми навчальної дисципліни та робочого 
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти. Робоча програма 
навчальної дисципліни включає: загальну інформацію про навчальну 
дисципліну, відомості про науково-методичну експертизу, опис, мету, завдання, 
компетентності (для обов’язкової освітньої компоненти та вибіркової освітньої 
компоненти третього, освітньо-наукового, рівня вищої освіти) та результати 
навчання, інформаційний обсяг, структуру навчальної дисципліни, тематику 
занять (лекційних/ практичних/ семінарських/ лабораторних/ самостійної/ 
індивідуальної роботи), методи навчання, оцінювання, короткий опис 
методичного забезпечення, рекомендовану літературу (Додаток 3).

Робоча програма навчальної дисципліни розробляється, оформлюється 
безпосередньо науково-педагогічним працівником, розглядається та 
схвалюється на засіданні кафедри, науково-методичної ради факультету/ 
навчально-наукового інституту, який відповідає за реалізацію освітньої 
програми, науково-методичною радою Університету та затверджується Вченою 
радою Університету в рік затвердження робочих навчальних планів, але не 
пізніше ніж за два місяці до початку навчального року (крім робочих програм 
для першого курсу третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, які 
затверджуються не пізніше початку навчального року).

3.4. Матеріали лекційного курсу- складова НМК ОК, яка містить 
докладний науково обґрунтований, систематизований, логічно побудований 
теоретичний зміст навчальної дисципліни та включає в себе: титульний аркуш 
лекційних матеріалів, структуру та власне матеріали всіх лекційних занять, 
рекомендовану літературу (Додаток 4,5). Академічна свобода науково- 
педагогічного працівника дозволяє обирати форму представлення матеріалів 
лекційного курсу - у вигляді тезового або повного викладу тексту, 
роздрукованих презентацій (у разі електронного варіанту - посилання на 
розміщення матеріалів), посилання на розміщення у мережі Інтернет 
опублікованого розробником підручника / посібника / курсу лекцій, зміст якого 
відповідає програмі та робочій програмі навчальної дисципліни.

Матеріали кожної окремої лекції мають обов’язково містити титульний 
аркуш лекції, у якому зазначено порядковий номер, тему, план, рекомендовану 
літературу та зміст лекції в обраній формі.

Матеріали лекційного курсу розробляються й оформлюються 
безпосередньо науково-педагогічним працівником, розглядаються та 
схвалюються на засіданні кафедри в рік затвердження робочих навчальних 
планів, але не пізніше початку навчального року.
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3.5. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських / практичних І 
лабораторних занять - складова НМК ОК, покликана забезпечити ефективну 
організацію практично спрямованих аудиторних навчальних занять здобувачів 
вищої освіти. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських / практичних І 
лабораторних занять містять: титульний аркуш, зміст і власне інструктивно- 
методичні матеріали до кожного заняття, як правило, в брошурованому вигляді. 
Матеріали до кожного заняття обов’язково включають: порядковий номер (із 
зазначенням виду заняття), тему, план, критерії оцінювання кожного заняття, 
інструкцію/ рекомендації до виконання, рекомендовану літературу (Додаток 6). 
За бажанням науково-педагогічний працівник може включати до інструктивно- 
методичних матеріалів інші необхідні складові.

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських / практичних І лабораторних 
занять розробляються безпосередньо науково-педагогічним працівником, 
розглядаються та схвалюються на засіданні кафедри в рік затвердження робочих 
навчальних планів, але не пізніше початку навчального року.

3.6. Методичні рекомендації до організації самостійної / індивідуальної 
роботи - складова НМК ОК, яка забезпечує реалізацію самостійної підготовки 
здобувачів вищої освіти до навчальних занять, самостійного вивчення окремих 
тем навчальної дисципліни, виконання індивідуальних завдань тощо. 
Методичні рекомендації до організації самостійної І індивідуальної роботи 
містять: титульний аркуш, зміст і власне методичні матеріали для самостійного 
виконання завдань, як правило, у брошурованому вигляді. Матеріали кожної 
теми обов’язково включають: назву теми, завдання самостійної/ індивідуальної 
роботи, методичні рекомендації до їх виконання, рекомендовану літературу 
(Додаток 7). За бажанням науково-педагогічний працівник може включати до 
методичних рекомендацій інші необхідні матеріали.

Методичні рекомендації до організації самостійної / індивідуальної роботи 
розробляються безпосередньо науково-педагогічним працівником, 
розглядаються та схвалюються на засіданні кафедри в рік затвердження 
робочих навчальних планів, але не пізніше початку навчального року, 
відповідно до цього Положення.

3.7. Матеріали модульного контролю розробляються відповідно до 
обраного способу реалізації контролю. За рішенням кафедри (оформлюється 
протокольно), контроль може реалізовуватися в один зі способів:

- електронний контроль результатів навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти з використанням платформи 23311 Рго]есі. У такому випадку всі 
види контролю (поточний, модульний, підсумковий та ректорський) можуть 
бути реалізовані в електронному вигляді. Платформа 2ПЗІЗ Рго]есі дає 
можливість структурувати контрольні запитання і завдання за темами, 
модулями та навчальною дисципліною в цілому, а відтак генерувати достатню 
кількість варіантів із використанням тестових завдань різних видів (із вибором 
однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення 
послідовності та з відкритою відповіддю, тощо);

- електронний контроль результатів навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти з використанням інших електронних платформ;
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- письмовий контроль результатів навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з використанням паперових носіїв.

Проведення ректорських контрольних робіт здійснюється тільки в 
електронному вигляді на платформі ТЛІ} Рго]ес1 (1іїір8://ргоіесі.ги.еди.иа/) і 
передбачає розробку та розміщення на платформі 7В11 Рго]есі до початку 
навчального року (в якому викладатиметься навчальна дисципліна) тестових 
завдань усіх обов’язкових освітніх компонент кожної освітньої програми.

3.8 Якщо кафедра приймає рішення про використання платформи 
2ЛП Ргсуесі (Й1ф8://ргоіесі.ги.е(іи.иа/) для здійснення всіх видів контролю, 
паперові варіанти для здійснення різних видів контролю не розробляються.

У разі прийняття кафедрою рішення використовувати інші платформи або 
паперові носії для здійснення різних видів контролю, обов’язковою є розробка 
науково-педагогічними працівниками кафедри щонайменше ЗО варіантів 
кожної модульної контрольної роботи, передбаченої навчальним планом.

Матеріали модульного контролю містять: титульний аркуш, зміст і власне 
варіанти всіх модульних контрольних робіт, передбачених навчальним планом 
(Додатки 8,9). Варіант кожної модульної контрольної роботи містить: назву 
навчальної дисципліни, номер і назву модулю, номер варіанту та завдання, як 
правило, за такими рівнями:

• репродуктивно-понятійний рівень;
•теоретичний;
• практично-творчий.
Варіанти модульних контрольних робіт розробляються науково- 

педагогічним працівником, розглядаються та схвалюються на засіданні кафедри 
в рік затвердження робочих навчальних планів, але не пізніше ніж до початку 
навчального року.

3.9. Якщо навчальним планом передбачено складання екзамену з 
навчальної дисципліни, екзаменатор розробляє пакет екзаменаційних білетів у 
кількості ЗО (Додаток 10). Екзаменаційний білет із навчальної дисципліни 
містить: загальну інформацію, номер білету, теоретичні питання та - за 
потреби, залежно від специфіки предмету, - окремі практичні завдання.

Пакет екзаменаційних білетів розробляється науково-педагогічним 
працівником, що забезпечує повноту охоплення програми в цілому й 
урівноважену компонуванням питань рівноцінну складність білетів як 
варіантів, розглядається та схвалюється на першому засіданні кафедри на 
початку навчального року.

3.10. Наскрізна програма практик- нормативний документ, який 
забезпечує організацію всіх етапів практичної підготовки, регламентує 
формування компетентностей і результатів навчання, мету, зміст і 
послідовність проведення практик різних видів, підведення їх підсумків, 
містить рекомендації щодо їх проведення та форми контролю рівня знань, 
умінь і навичок, яких здобувані вищої освіти мають набути під час 
проходження кожного виду практики.
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Наскрізна програма практик певної спеціальності Університету 
розробляється провідними фахівцями, завідувачем кафедри / кафедр спільно з 
факультетським / інститутським керівником практики; розглядається та 
схвалюється на засіданнях кафедри/ кафедр, науково-методичної ради 
факультету / навчально-наукового інституту (на якому реалізується освітня 
програма), науково -методичної ради Університету та затверджується Вченою 
радою Університету в рік введення в дію освітньої програми (в тому числі зі 
змінами й доповненнями), але не пізніше ніж за два місяці до початку 
навчального року, відповідно до «Положення про практики здобувачів вищої 
освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка» (нова 
редакція) ЬПр8://ги.е<іи.иа/о£Гіс/рго ргакІуки.рсІЕ

3.11. Робоча програма практики - навчально-методичний документ, який 
урегульовує порядок проведення відповідної практики і регламентує 
формування компетентностей, результатів навчання, мету, зміст проведення 
практики, підведення її підсумків і містить рекомендації щодо проведення та 
форм контролю рівня знань, умінь і навичок, яких здобувані вищої освіти 
мають набути за час проходження певного виду практики.

Відповідно до Положення про практики здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка (нова редакція) 
ЬПр8://ги.есіи.иа/оПіс/рго ргакіуки.рсИ робоча програма практики розробляється 
керівником практики від кафедри, розглядається та схвалюється на засіданні 
кафедри. Кожну робочу програму практики, після розгляду та схвалення на 
засіданнях кафедри/ кафедр, науково-методичній раді факультету/ навчально- 
наукового інституту (на якому реалізується освітня програма), науково- 
методичній раді Університету, затверджує Вчена рада Університету, але не 
пізніше ніж за два місяці до початку навчального року.

3.12. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт - навчально- 
методичне роз’яснення, яке регламентує процедуру виконання та захисту 
курсової роботи здобувачем вищої освіти на кафедрі та безпосередньо враховує 
особливості й специфіку галузі знань, спеціальності, предметної спеціальності/ 
спеціалізації освітньої програми. Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт містять: титульний аркуш, зміст (відповідно до основних 
розділів «Положення про курсову роботу здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка» 
Ьіір8://2и.еби.иа/оіїїс/рго кигзоуи.рсіб та власне методичні рекомендації до 
виконання курсових робіт із урахуванням специфіки (Додаток 11).

Методичні рекомендації розробляються на основі «Положення про 
курсову роботу здобувачів вищої освіти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка» 1Шр8://7и.е<іи.иа/ойїс/рго киг8ОУи.рс1Г, 
оформлюються та затверджуються на засіданні кафедри в рік введення в дію 
освітньої програми (в тому числі зі змінами та доповненнями), але не пізніше 
початку навчального року.

3.13. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) 
роботи - навчально-методичне роз’яснення, яке регламентує процедуру виконання 
та захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи здобувачем вищої освіти на 
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конкретній кафедрі та безпосередньо враховує особливості та специфіку галузі 
знань, спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації освітньої програми. 
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи містять: 
титульний аркуш, зміст (відповідно до основних розділів «Положення про 
кваліфікаційну (дипломну) роботу в Житомирському державному університету 
імені Івана Франка» 1іПр8://ги.Є(іи.иа/о£Гіс/р1(1ур1отпи.рсіб та власне методичні 
рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи з урахуванням 
специфіки (Додаток 12).

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи 
розробляються на основі «Положення про кваліфікаційну (дипломну) роботу в 
Житомирському державному університету імені Івана Франка» 
йЦр8://2и.е(іи.иа/о£Гіс/р1(іур1отпи.р(і£, оформлюються та затверджуються на 
засіданні кафедри Університету в рік введення в дію освітньої програми (в тому 
числі зі змінами та доповненнями), але не пізніше початку навчального року.

3.14, Програма атестації здобувачів вищої освіти яка формується на основі 
отриманих програмних результатів навчання за окремими або декількома 
обов’язковими компонентами освітньої програми висококваліфікованими науково- 
педагогічними працівниками кафедр, які відповідають за проведення атестації.

Програма атестації укладається та затверджується відповідно до «Положення 
про Екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка» ИйрзУ/ги.еби.иа/оЖс/роІ екгатеп кот.рдГ 
в рік атестації до початку навчального року.

4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

4.1. Навчально-методичні матеріали, які є складовими НМК ОК, повинні 
відповідати сучасному рівню розвитку науки, методології й дидактики; передбачати 
логічний і послідовний виклад навчального матеріалу освітньої компоненти та 
використання сучасних методів (педагогічних і наукових) і технічних засобів 
навчання; забезпечити здобувачів вищої освіти можливістю оволодіти 
компетентностями та досягти відповідних програмних результатів навчання.

4.2. Розробка складових НМК ОК зазначається в індивідуальному плані 
роботи науково-педагогічного працівника кафедри, за яким закріплено освітню 
компоненту, як методична робота. Усі матеріали навчально-методичного 
комплексу проходять процедури апробації та І або оновлення.

4.3. Апробація матеріалів НМК ОК проводиться в ході первинної реалізації 
відповідної освітньої компоненти. Основне завдання апробації - оцінка 
ефективності використання НМК ОК, результативності та обсягу засвоєння 
навчального матеріалу здобувачами вищої освіти, оптимальності плану 
навчальних занять відповідно до затвердженого розкладу, якості наповнення 
складових НМК ОК тощо.

4.4. Результати внутрішнього контролю змісту та якості НМК ОК 
відображаються в протоколах засідання кафедри.
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4.5. У разі позитивних результатів апробації матеріалів НМК ОК, за 
потреби, його автор (колектив авторів) подає розроблені складові НМК ОК на 
затвердження Вченій раді Університету.

4.6. За необхідності внесення змін до складових НМК ОК автор (колектив 
авторів) здійснює їх оновлення - відповідно до змін у навчальному плані та в 
робочій програмі ОК, з метою покращення якості викладання, повнішого 
відображення сучасного стану науки та практики тощо. Оновлення НМК ОК 
розробники можуть здійснювати не тільки за результатами апробації, а й за 
власною ініціативою - як удосконалення курсу.

4.7. Вимоги до оформлення складових НМК ОК:
4.7.1. Текст у вигляді документа ХУогсІ (редактора Місгозой АУогсі Еог АУіпбо\уз).
Параметри сторінки: формат А4, поля - 2 см з усіх боків.
Текст набирається гарнітурою Тішез Ие\у Коїпап, 12 пт, інтервал 1,0, без 

переносів.
4.7.2. Текст у вигляді документа ХУогсІ (редактора МісгозоЙ У/огсі Еог АУіпбохуз).
Параметри сторінки: формат А5, поля - 1,5 см з усіх боків.
Текст набирається гарнітурою Тітез Ие\¥ Котап, 12 пт, інтервал 1,0, без 

переносів.

5. РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЯКІСТЬ 
СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ
5.1. Відповідальність за наявність, своєчасність підготовки, якість 

розробки та зміст НМК ОК покладається безпосередньо на науково- 
педагогічного працівника, за яким закріплена освітня компонента (навчальна 
дисципліна, практика).

5.2. Відповідальність за своєчасність затвердження, наявність і зберігання 
на кафедрі всіх складових НМК ОК покладається на завідувача кафедри.

Оцінювання якості викладання та реалізації освітньої компоненти 
відповідно до розробленого НМК ОК здійснюється завідувачем кафедри 
шляхом вивчення складових НМК ОК та оцінювання занять усіх членів 
кафедри в ході контрольних відвідувань.

5.3. Відповідальність за наявність і відповідність навчально-методичного 
забезпечення практик покладається на декана факультету І директора 
навчально-наукового інституту / керівника практики факультету / навчально- 
наукового інституту

5.4. Зміст та якість НМК ОК враховуються при рекомендації кандидатур 
науково-педагогічних працівників в ході процедури конкурсного відбору.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Це Положення затверджується Вченою радою Житомирського 

державного університету імені Івана Франка і вводиться в дію наказом ректора 
Університету.

6.2. Зміни та І або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, 
встановленому для його прийняття, та вводяться в дію наказом ректора
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Університету.
6.3. Відповідальність за актуальність цього Положення та контроль за його 

виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їхніх 
функціональних обов’язків.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Зразок для обов ’язковнх компонент усіх рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ННІ_____________________________________________________________________
Кафедра___________ ________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри_______________________

(підпис) (ім’я ПРІЗВИЩЕ)

протокол №___ від «___ »202__ р.

СИЛАБУС

Назва навчальної дисципліни

Рівень освіти:
(перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий))

Ступінь вищої освіти
(бакалавр, магістр, доктор філософії)

Галузь знань:
(шифр та найменування галузі)

Спеціальність:
(код та найменування спеціальності)

Предметна 
спеціальність 
Спеціалізація:

(код та найменування предметної спеціальності)

(код та найменування спеціалізації)

Освітня програма:
(тип (освітньо-професійно/ освітньо-наукова, назва та посилання на освітню програму відповідного 

року відповідного рівня)

Статус освітньої 
компоненти:

Обов’язкова

Курс:
(римські цифри)

Семестр/семестри:
(арабські цифри)

Кількість 
годин/крсдитів: (кількість годин/кредитів)

Форма навчання:
(очна (денна, вечірня), заочна) (зазначити всі за якими здійснюється підготовка)

Викладач(і):
Зазначте прізвище та ім’я всіх викладачів, які зможуть реалізовувати освітню компоненту (лекції, 

семінарські/ практичні/лабораторні заняття)

Профайл 
викладача(ів): (лінк на сторінку «Склад відповідної кафедри»)

Контактний телефон:
(деканат/ дирекція, кафедра)-внутрішній

Е-шаіІ:
(кафедра)

Розклад занять: 1зйр8://(іекапа<:.хи.е(іи.иа
Консультації: Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання: Українська
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Обсяг освітньої компоненти
Загальна кількість годин:
Загальна кількість кредитів:
Кількість модульних контрольних робіт:
Форма підсумкового контролю:

Передумови вивчення освітньої компоненти

Вид заняття (залишити потрібні) Кількість годин (денна/заочна)
Лекції
Семінарські/практичні заняття (обрати)
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота

1. Мета п завдання освітньої компоненти

2. Компетентності

3. Результати навчання

ПР Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

5. Методична карта освітньої компоненти
Модуль І. (Назва)

Тема 1. (Назва)
Тема 2. (Назва)
Тема (Назва)

Модуль II. (Назва)
Тема.. (Назва)
Тема... (Назва)
Тема... (Назва)

6. Оцінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою»
1ійрз://2и.еди.иа/оГГіс/осіпіиуаппуа 2Уо.рс1£.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти
Оцінка за національною шкалою Оцінка в 

балах
Оцінка за шкалою ЕСТ8

Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно Зараховано 90-100 А
відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок
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Добре

82-89 В
вище середнього рівня 3 
кількома помилками

74-81 С
в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 0

непогано, але зі значною 
кількістю недоліків

60-63 Е
виконання задовольняє
мінімальним критеріям

Незадовільно Незараховано
35-59 РХ

з можливістю повторного 
складання

1-34 Р
з обов’язковим повторним 
курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) 
_______________________ розраховується:_____________________________

№ модулю М%п (відсоткове значення модулю 
освітньої компоненти)

Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 М%2 = (вказати відсоток)
Модуль п Мо/оП = (вказати відсоток)
Сума 100

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності
Політика освітньої компоненти грунтується на засадах академічної доброчесності 

ИНр8://ги.е<1и.иа/асас1етіс-іпЩцгЦу.1Пш1 та визначаєтеся системою вимог, які викладач ставить 
до здобувана у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування 
засобами електронного зв'язку, тощо).

Політика щодо відвідування
Здобувай вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку 

університету ИПр8://ги.есІи.иа/оЯіс/ргауу1а уп го/рогуабки.рсИ та відвідувати навчальні заняття 
згідно з розкладом Ьйр8://<іекапа1.ги.е(1и.иа/сеі-Ьіп/іппеіаЬ1е.сяі?п=999, дотримуватися етичних 
норм поведінки. Присутність на занятті є обов’язковим компонентом оцінювання.

Політика щодо перескладання
Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то 

відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення 
«Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) Ийр8://2и.еєіи.иа/,ойіс/осіпіиуаітуа гуо.рс1і~ 
кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені 
програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів
Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, 

який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров’я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) 
пропустив навчальні заняття зобов’язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше 
ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). 
Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав 
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оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення 
модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувані вищої освіти, 
які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою 
аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої 
освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання 
вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться 
впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій
Здобувані вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, 

отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення 
про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка» Иир8://ги.е<Зи.иа/оПіс/рго аре1уасіі.рбГ.

Політика щодо конфліктних ситуацій
Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 
до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення 
конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії 
булінгу» ІШрзУ/ги.еби.иа/оПіс/роІ-ЬиІіпд.рсИ.

Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Зразок для вибіркових компонент першого та другого рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Факультет/ННІ____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри_____________________

Кафедра

(підпис) (ім’я ПРІЗВИЩЕ)

протокол №___ від «___»202_ р.

СИЛАБУС
«» 

Назва навчальної дисципліни

Рівень освіти:
(перший (бакалаврський), другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти
(бакалавр, магістр)

Галузь знань: відповідно до переліку (йНр8://2и.еди.иаЛ)йїс/1ісепсе.рс1і?
Спеціальність: відповідно до переліку Иир8://ги.еди.иа/ойс/1ісепсе.рсИ'
Предметна 
спеціальність 
Спеціалізація:

відповідно до переліку Иіїр8://2и.еди.иа/о£Гіс/рг-ргед-8рес.рсИ
відповідно до переліку Ьир8://ги.еди.иа/о£Гіс/рг-ргесі-8рес.р(і£

Освітня програма: відповідно до переліку Иіїр8://ерогїіо1іо.ги.еди.иа/ор/с1ераі1гпепІ/0

Статус освітньої 
компоненти:

Вибіркова

Курс: відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів»
Мір8://2и.еби.иа/оіїіс.1Дт1

Семсстр/семестри: відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів»
Иир8://2и.есіи.иа/оіГіс.1зйп1

Кількість 
годин/кредитів:

відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів»
1іЦр8://ги.е<іи.иа/оіТіс.1Нгп1

Форма навчання: (очна (денна, вечірня), заочна) (зазначити всі за якими 
здійснюється підготовка)

Викладач(і):
Зазначте прізвище та ім’я всіх викладачів, які зможуть реалізовувати освітню компоненту (лекції, 

семінарські/ практичні/лабораторні заняття)

Профайл 
викладача(ів): (лінк на сторінку «Склад кафедри»)

Контактний телефон:
(деканат/дирекція, кафедра)

Е-таіІ:
(кафедра)

Розклад занять: ИКр8://сіекапаі.2и.ес1и.иа
Консультації: Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання: Українська
Посилання на каталог 
вибіркових дисциплін:

Ий:р8://ероі1£о1іо.2и.е(іи.иа/ор/8е1есііуе/
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Обсяг освітньої компоненти
Загальна кількість годин:
Загальна кількість кредитів:
Кількість модульних контрольних робіт:
Форма підсумкового контролю:

Вид заняття (залишити потрібні) Кількість годин (денна/ заочна)
Лекції
Семінарські /практичні заняття (обрати )
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота

1. Мета й завдання освітньої компоненти

2. Результати навчання

3. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

4. Методична карта освітньої компоненти
Модуль І. (Назва)

Тема 1. (Назва)
Тема 2. (Назва)
Тема (Назва)

Модуль II. (Назва)
Тема.. (Назва)
Тема... (Назва)
Тема... (Назва)

5. СЩінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського 
державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно- 
накопичувальною системою» ййр8://2и.еби.иа/оіїіс/осіпіиуаппуа хуо.рф-.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.

_____________________ Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти______________
Оцінка за національною шкалою Оцінка в 

балах
Оцінка за шкалою ЕСТ8

Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно

Зараховано

90-100 А
відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок

Добре

82-89 В
вище середнього рівня 3 
кількома помилками

74-81 с
в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 о непогано, але зі значною 

кількістю недоліків

60-63 Е виконання задовольняє
мінімальним критеріям
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Незадовільно Незараховано
35-59 РХ

з можливістю повторного 
складання

1-34 Р
з обов’язковим повторним 
курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) 
_______________________розраховується:_____________________________

№ модулю М%п (відсоткове значення модулю 
освітньої компоненти)

Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 М%2 = (вказати відсоток)
Модуль п М%п = (вказати відсоток)
Сума 100

6. Політика освітньої компоненти
Політика щодо академічної доброчесності
Політика освітньої компоненти грунтується на засадах академічної доброчесності 

ЬирзУ/ги.еди.иа/асасІетіс-іпІеегііУ.ИїтІ та визначається системою вимог, які викладач ставить 
до здобувана у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування 
засобами електронного зв'язку, тощо).

Політика щодо відвідування
Здобувай вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку 

університету ЬйР5://ги.еди.иа/о£&с/ргауу1а уп гогрогуабки.рсІР та відвідувати навчальні заняття 
згідно з розкладом 1іПр8://декапаі.ги.еди.иа/с£І-ЬіпЛітеїаЬ1е.сщ?п=999, дотримуватися етичних 
норм поведінки. Присутність на занятті є обов’язковим компонентом оцінювання.

Політика щодо перескладання
Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то 

відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення 
«Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) йЦрзУ/ги.еби.иа/оДс/осіпіиуаішуа гур.рбГ 
кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені 
програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайиів
Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, 

який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров’я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) 
пропустив навчальні заняття зобов’язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше 
ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). 
Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав 
оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення 
модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувані вищої освіти, 
які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою 
аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої 
освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання 
вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться 
впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій
Здобувані вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, 

отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення 



23

про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка» ЬИр8://2и.ес1и.иа/ойіс/рго ареІуасіі.рдГ.

Політика щодо конфліктних ситуацій
Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 
до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення 
конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії 
булінгу» 1Шр8://2и.сди.иа/ойіс/ро1-Ьи1іпц.р(іГ.

Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Зразок для вибіркових компонент третього рівня вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка

«» 
Назва навчальної дисципліни

Рівень освіти:
третій (освітньо-науковий))

Ступінь вищої освіти
(доктор філософії)

Галузь знань: відповідно до переліку (ййр8://ги.есіи.иа/оі :’йс/1ісепсе.р(И
Спеціальність: відповідно до переліку Ийр8://хи.есіи.иа/оіїїс/]ісепсе.р(11'
Предметна 
спеціальність 
Спеціалізація:

відповідно до переліку Ийр8://2и.Є(іиліа/оГГіс/рг-ргес1-8рес.рсИ
відповідно до переліку йіїр8://2и.есіи.иа/ойіс/рг-ргесІ-8рес.р(1£

Освітня програма: відповідно до переліку Ийр8://ероіі£о1іо.2и.с(іи.иа/ор/с1ераі1іпеп1/0

Статус освітньої 
компоненти:

Вибіркова

Курс: відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів» 
1їйр8://?и.есІи.иа/ой'іс.ііІтІ

Семестр/семестри: відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів»
Иир8://ги.есіи.иа/ойіс.Ьіт1

Кількість 
годин/кредитів:

відповідно до наказу «Про затвердження переліку вибіркових
дисциплін для формування навчальних планів»
Ийр8://ги.е(іи.иа/ойїс.Ьііп1

Форма навчання: (очна (денна, вечірня), заочна) (зазначити всі за якими 
здійснюється підготовка)

Викладач(і):
Зазначте прізвище та ім’я всіх викладачів, які зможуть реалізовувати освітню компоненту (лекції,, 

семінарські/ практичні/ лабораторні заняття)

Профайл 
викладача(ів): (лівк на сторінку «Склад кафедри»)

Контактний телефон:
(деканат/дирекція, кафедра)

Е-таіІ:
(кафедра)

Розклад занять: 1ПІР8://с1екапаі.2и.ес1и.иа
Консультації: Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання: Українська
Посилання на каталог 
вибіркових дисциплін:

ИНр8://ероі1Го1іо.2и.е<іи.иа/ор/8е1есІіуе/
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Обсяг освітньої компоненти
Загальна кількість годин:
Загальна кількість кредитів:
Кількість модульних контрольних робіт:
Форма підсумкового контролю:

Вид заняття (залишити потрібні) Кількість годин (денна/ заочна)
Лекції
Семінарські /практичні заняття (обрати )
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота

Передумови вивчення освітньої компоненти

1. Мета й завдання освітньої компоненти

2. Компетентності

3. Результати навчання

ПР Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

5. Методична карта освітньої компоненти________________
Модуль І. (Назва)

Тема 1. (Назва)
Тема 2. (Назва)
Тема (Назва)

Модуль II. (Назва)
Тема.. (Назва)
Тема... (Назва)
Тема... (Назва)

6. Оцінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії 

та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського 
державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно- 
накопичувальною системою» Ьйр8://2п.еби.иа/оПіс/осіпіиуаппуа гуо.рбГ.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами 
навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.
_____________________ Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти______________

Оцінка за національною шкалою Оцінка в 
балах

Оцінка за шкалою ЕСТ8
Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно Зараховано 90-100 А
відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок
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Добре

82-89 В
вище середнього рівня 3 
кількома помилками

74-81 С
в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 0

непогано, але зі значною 
кількістю недоліків

60-63 Е
виконання задовольняє
мінімальним критеріям

Незадовільно Незараховано
35-59 РХ

з можливістю повторного 
складання

1-34 Р
з обов’язковим повторним 
курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) 
______________ ________ розраховується:______________________________

№ модулю М%„ (відсоткове значення модулю 
освітньої компоненти)

Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 М%2= (вказати відсоток)
Модуль п м%„ = (вказати відсоток)
Сума 100

7. Політика освітньої компоненти
Політика щодо академічної доброчесності
Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

1Иф8://ги.еби.иа/асадепнс-іпіе£гііу.1Ці'п1 та визначається системою вимог, які викладач ставить 
до здобувана у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування 
засобами електронного зв'язку, тощо).

Політика щодо відвідування
Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку 

університету ИПр8://ги.еби.иа/оНіс/ргауу1а уп го2роі'уадки.р(і£ та відвідувати навчальні 
заняття згідно з розкладом Ь1ір8://(Іекапа1.2и.еди.иа/с£І-Ьіп/ііте1аЬ1е.с£І?п=999,  
дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов’язковим компонентом 
оцінювання.

Політика щодо перескладання
Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то 

відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення 
«Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) 
1Шр8://ги.еби.иа/о£Гіс/осіпіиуаппуа зуо.р<іі~ кожне лабораторне, семінарське та практичне 
заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем 
вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів
Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, 

який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров’я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) 
пропустив навчальні заняття зобов’язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше 
ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини).
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Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав 
оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення 
модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувані вищої освіти, 
які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою 
аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої 
освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання 
вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться 
впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій
Здобувані вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, 

отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення 
про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка» ІШрзУ/аи.еди.иа/оГГіс/рго ареіуасіі.рсіЕ

Політика щодо конфліктних ситуацій:
Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 
до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення 
конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії 
булінгу» Ийр8://хи.еби.иа/оГГіс/ро1-Ьи1іпц.рсИ.

Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Додаток 2
Зразок для обов'язкових компонент усіх рівнів вищої освіти 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від 
«»202_ року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

Житомир - 202
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Розробник програми:
Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №___

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ ННІ 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“__”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ



зо
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення освітньої компоненти “..... ” для підготовки здобувачів ..... рівня
вищої освіти відповідає освітньо-професійній (науковій) програмі ....

Предмет

Міждисциплінарні зв’язки:

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль п

1. Мета, завдання та результати навчання
1.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

1.2. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

1.3 Компетентності та програмні результати навчання:

Освітня компонента «....» викладається на .... курсі, в ... семестрі.
На вивчення освітньої компоненти відводиться .... години......кредитів ЕСТ8.
Форма проведення занять:.........
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2. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематику)

Модуль II....
Зміст (зазначити тематику)

Модуль п ....
Зміст (зазначити тематику)

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
Вимоги до екзамену/ заліку:

4. Методи контролю успішності навчання:

5. Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Зразок для вибіркових компонент пертого та другого рівнів вищої освіти 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від
«»202___ року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (1іПр8://2и.еди.иа/оГГіс/1ісспсе.р(1Г 
відповідно до переліку (1іПр£://2и.е(іи.иа/оІ'йс/1ісепсе.р(ій 
відповідно до переліку Ьйр8://2п.есіи.иа/оНіс/рг-ргед-5рес.рдГ 
відповідно до переліку Мф8://2и.еди.иа/оНіс/рг-ргес1-8рес.р(К 
відповідно до переліку 1іІІр8://ерогіІо1іо.2и.е(іи.иа/ор/(1ераі1тепі/0
Ьіір8://ероі1і?о1іо.2и.е(іи.иа/ор/

Житомир - 202_
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Розробник програми:
Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №___

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ ННІ 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль п

1. Мета, завдання та результати навчання
1.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

1.2. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

1.3 Результати навчання

Здобувач повинен знати:

Здобувач повинен вміти:

Освітня компонента «....» викладається на .... курсі, в ... семестрі.
На вивчення освітньої компоненти відводиться .... години..... кредитів ЕСТ8.
Форма проведення занять:.........
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2. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематику)

Модуль II....
Зміст (зазначити тематику)

Модуль п ....
Зміст (зазначити тематику)

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
Вимоги до екзамену/ заліку:

4. Методи контролю успішності навчання:

5. Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країн и-агресора)
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Зразок для вибіркових компонент третього рівня вищої освіти 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від
«»202___року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (ЬКр5://2и.е(1и.иа/оДіс/Іісепсе.р(і£  
відповідно до переліку (ИІЇР8 ://ги. е(іи.иа/оГГіс/1 ісепсе.рсіГ) 
відповідно до переліку ЬПр8://2іі.ес1и.иа/оіЕіс/рг-рге(і-8рес.р(і£ 
відповідно до переліку ЬКр8://2ти.е<іи.иа/о£Гіс/рг-рге<і-8рес.р<І£ 
відповідно до переліку Ьир8://ерогі£о1іо.2и.е(1и.иа/ор/с1ераі1тепІ/0
ЬПр8://ерогі£о1іо.2и.еди.иа/ор/

Житомир - 202_
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Розробник програми:
Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ НШ 
“___”202 року, протокол №_

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет

Програма навчальної компоненти складається з таких модулів:
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль п

1. Мета, завдання та результати навчання
1.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

1.2. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

1.3 Компетентності та програмні результати навчання:

Освітня компонента «....» викладається на .... курсі, в ... семестрі.
На вивчення освітньої компоненти відводиться .... години..... кредитів ЕСТ8.
Форма проведення занять:.........
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2. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематику)

Модуль II....
Зміст (зазначити тематику)

Модуль п ....
Зміст (зазначити тематику)

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання:
Вимоги до екзамену/ заліку:

4. Методи контролю успішності навчання:

5. Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет- ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країн и-агресора)
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Додаток З
Зразок для обов’язкових компонент усіх рівнів витої освіти 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від
«»202___року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

202 - 202
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Робоча програма вивчення освітньої компоненти “..... ” для підготовки здобувачів ....
рівня вищої освіти відповідає освітньо-професійній / науковій програмі ....

Розробник програми:
Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №_

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ ННІ 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ
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1. Опис освітньої компоненти

Найменування 
показників

Галузь знань, спеціальність, 
ОПП/ОНП 

рівень вищої освіти

Характеристика освітньої 
компоненти

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів -... Обов’язкова
...

Модулів -...
...

Рік підготовки:
Загальна кількість 
годин -...

• • •
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних -... 
самостійної роботи 
здобувана-.... год.

...

...год. ...год.
Практичні / Семінарські
...год. ...год.

Лабораторні
...год. ...год.

Самостійна робота
...год. ...год.
Індивідуальна робота

...год. ...год.
Вид контролю: ...

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить:
для денної форми навчання -...%: ...%
для заочної форми навчання ....%

2. Мета, завдання та результати навчання
2.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

2.2. Основними завданнями вивчення освітньої компоненти є:

2.3 Компетентності та програмні результати навчання:

3. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематику)

Модуль II ....
Зміст (зазначити тематику)

Модуль п ....
Зміст (зазначити тематику)

4. Структура освітньої компоненти

Назви тем
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
о л о у тому числі У тому числі



У
сього годин

Разом за модулем п
Тема..
Тема..
Тема п..

_______________________________________М
одуль п...______________________ 

___
Разом за модулем 2
Тема

..
Тема..
Тема п..+1

_______________________________________М
одуль II..._________________________

Разом за модулем 1

и

Тема 2.
Тема 1.

М
одуль І. ...

Лекції

Практич ні/Сем і нарс 
ькі заняття

Лабораторні 
заняття

Самостійна робота

Індивідуальні 
заняття

Всього

Лекції

Практичні/Семінарс 
ькі заняття

Лабораторні 
заняття

Самостійна робота

Індивідуальні 
заняття
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5. Теми лекційних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

5. Теми лекційних занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять* 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:

7. Теми лабораторних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
.. .

Всього:
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7. Теми лабораторних занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

• . •
Всього:

8. Самостійна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

8. Самостійна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

Всього:

9. Індивідуальна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:

9. Індивідуальна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:
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10. Методи навчання

11. Оцінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою»
ййрз://2и.есіи.иа/о£Еіс/осіпіиуаппуа 2УО.р(іГ.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних 
робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти
Оцінка за національною шкалою Оцінка в 

балах
Оцінка за шкалою ЕСТ8

Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно

Зараховано

90-100 А
відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок

Добре

82-89 В
вище середнього рівня 3 
кількома помилками

74-81 с
в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 0

непогано, але зі значною 
кількістю недоліків

60-63 Е виконання задовольняє 
мінімальним критеріям

Незадовільно Незараховано
35-59 РХ

з можливістю повторного 
складання

1-34 Р з обов’язковим повторним 
курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів за навчальний рік (ПОМ) розраховується:
№ модулю М%п (відсоткове значення модулю 

освітньої компоненти)
Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 М%2 = (вказати відсоток)
Модуль п М»/оП = (вказати відсоток)
Сума 100

12. Методичне забезпечення
програма навчальної дисципліни;
робоча програма навчальної дисципліни;
матеріали лекційного курсу;
інструктивно-методичні матеріали до практичних/ семінарських/ лабораторних занять; 
методичні матеріали для організації самостійної/ індивідуальної роботи;
матеріали до проведення контролю.

13. Рекомендована література 
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)
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Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)



48

Зразок для вибіркових компонент пертого та другого рівнів витої освіти 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від
«»202___ року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (ЬНр8://2и.е(іи.иа/о£Гіс/1ісепсе.рс1£
відповідно до переліку (ЬНр8://2и.е<іи.иа/о£Гіс/1ісепсе.р(Л)
відповідно до перелікуИНр8://хи.е<іи.иа7,о£Гіс/рг-рге(1-8рес.р(1£
відповідно до переліку ИПр8://2и.еди.иа/оВїс/рг-ргес1-8рес.р<Л
відповідно до переліку ЬКр8://ероі1£о1іо.2и.еди.иа/ор/(1ераі1тепі/0
ЬПр8://ероііІд1іо.ги.е(іи.иа/ор/

202 -202
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Розробник програми:

Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №_

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ ННІ 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“___”202 року, протокол №_

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ
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1. Опис освітньої компоненти

Найменування 
показників

Галузь знань, спеціальність, 
ОПП1ОНП 

рівень вищої освіти

Характеристика освітньої 
компоненти

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів -...

відповідно до переліку 
(ййр5://ги.е<іи.иа/о£Гіс/1ісепсе.р(і£

Вибіркова
відповідно до переліку 

(ййр8://2и.еби.иа/ойіс/1ісепсе.р(і£

Модулів -... відповідно до переліку 
ййр8://ги.еди.иа/оЛіс/рг-рге(і- 

врес.рсИ...

Рік підготовки:
Загальна кількість 
годин -...

• • •
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних - ... 
самостійної роботи 
здобуванагод.

відповідно до переліку 
(Ьнр8://ги.ес1и.иа/о£Гіс/1ісепсе.рб£

...год. ...год.
Практичні / Семінарські
...год. ...год.

Лабо заторні
...год. ...год.

Самостійна робота
...год. ...год.
Індивідуальна робота

...год. ...год.
Вид контролю: ...

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:
для денної форми навчання ...%
для заочної форми навчання —

2. Мета, завдання та результати навчання

2.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

2.2. Основними цілями вивчення освітньої компоненти є:

2.3 Результати навчання:

Здобувач повинен знати:

Здобувач повинен вміти:

3. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематики)

Модуль II ....
Зміст (зазначити тематики)



У
сього годин

Разом за модулем п
Тема

..

Тема..
Тема п..

_______________________________________М
одуль п..._____________________

Разом за модулем 2
Тема..
Тема..
Тема П

..+1
М

одуль II...
Разом за модулем 1
Тема п
Тема 2.
Тема 1.

|___________________________________ 
М

одуль І....
__________

Н
азви тем

Всього

Д
енна форма

Кількість годин

Лекції

У
 тому числі

П рактич н і/Сем і нарс 
ькі заняття

Лабораторні 
заняття

Самостійна робота

Індивідуальні 
заняття

Всього

У тому числі
Заочна форма

Лекції

П рактич н і/Сем і нарс 
ькі заняття

Лабораторні 
заняття

Самостійна робота

Індивідуальні 
заняття
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5. Теми лекційних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

5. Теми лекційних занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

7. Теми лабораторних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:

7. Теми лабораторних занять
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(заочна форма навчання)
№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

Всього:

8. Самостійна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3

. . .
Всього:

8. Самостійна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:

9. Індивідуальна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:

9. Індивідуальна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
годин

1
2
3
...

Всього:
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10. Методи навчання

11. Оцінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та 

порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 
системою» ййр8://хи.ес1и.иа/оГйс/осіпіиуаітуа 2Уощд£

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних 
робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти
Оцінка за національною шкалою Оцінка в 

балах
Оцінка за шкалою ЕСТ8

Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно

Зараховано

90-100 А
відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок

Добре
82-89 В

вище середнього рівня з кількома 
помилками

74-81 С
в цілому правильне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 О

непогано, але зі значною кількістю 
недоліків

60-63 Е виконання задовольняє 
мінімальним критеріям

Незадовільно Незараховано
35-59 ЕХ з можливістю повторного складання

1-34 Г
з обов’язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів за навчальний рік (ПОМ) розраховується:
№ модулю М%„ (відсоткове значення модулю 

освітньої компоненти)
Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 Мо/о2 = (вказати відсоток)
Модуль п Мо/оп = (вказати відсоток)
Сума 100

12. Методичне забезпечення
• програма навчальної дисципліни;
• робоча програма навчальної дисципліни;
• матеріали лекційного курсу;
• інструктивно-методичні матеріали до лабораторних/практичних/семінарських занять;
• методичні матеріали для організації самостійної/ індивідуальної роботи;
• матеріали до проведення контролю.

13. Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Зразок для вибіркових компонент третього рівня вищої освіти 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка 
протокол №від
«»202___ року

Голова Вченої ради
Віктор МОЙСІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку ('ЬПрвУ/ги.еди.иа/оїЕіс/Іісепсе.рсіГ
відповідно до переліку (1Шр5://ги.есіи.иа/оіЕіс/1ісепсе.рФ)
відповідно до перелікуИПр8://2и.еФі,иа/оіїїс/г)г-ргес1-8рес.р<Л
відповідно до переліку ЬКр§://2и.есіи.иа/оїГіс/рг-рге(і-£рес.р(і£

відповідно до переліку ИПр8://ероі1іо1іо.2и.е(іи.иа/ор/дераі1теп1/0
ИКр8://ерогІїо1іо.2и.е<Іи.иа/ор/

202 -202
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Розробник програми:
Прізвище та ім’я, посада

Схвалено на засіданні кафедри.....
“___”202 року, протокол №

Завідувач кафедри ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ ННІ 
“___”202 року, протокол №_

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 
“___”202 року, протокол №___

Голова ім’я ПРІЗВИЩЕ
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1. Опис освітньої компоненти

Найменування 
показників

Галузь знань, спеціальність, 
ОПП/ОНП 

рівень вищої освіти

Характеристика освітньої 
компоненти

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів -...

відповідно до переліку 
(Ийр8://ги.е(іи.иа/оШс/1ісепсе.рсЛ~

Вибірковавідповідно до переліку 
(ІШрзУ/ги.егіи.иа/оїПс/Іісепсе.рсІГ

Модулів -... відповідно до переліку 
1іПр5://2и.есіи.иа/ойіс/рг-рге(1- 

врес.рбГ..

Рік підготовки:
Загальна кількість 
годин -...

• • •
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних -... 
самостійної роботи 
здобувана . год.

відповідно до переліку 
(ЬКр8://ги.еди.иа/оНіс/1ісепсе.рд£

...год. ...год.
Практичні / Семінарські
...год. ...год.

Лабораторні
...год. 1 ...год.

Самостійна робота
...год. ...год.
Індивідуальна робота

...год. ...год.
Вид контролю: ...

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:
для денної форми навчання ...%
для заочної форми навчання ....%

2. Мета, завдання та результати навчання

2.1. Мета вивчення освітньої компоненти:

2.2. Основними цілями вивчення освітньої компоненти є:

2.3 Компетентності та програмні результати навчання:

3. Інформаційний обсяг освітньої компоненти

Модуль І........
Зміст (зазначити тематики)

Модуль II....
Зміст (зазначити тематики)

Модуль в ....
Зміст (зазначити тематики)



Р>

Всього

Лекції

У
 тому Ч

И
С

Л
І

Практичні/Семінарські 
заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальні заняття

Всього

У
 тому Ч

И
С

Л
І

Лекції

Практичні/Семінарські 
заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальні заняття

С0 £зз

Я
Я

л> 
я 
я 
£33

О 
тз 
2 
ю

о 
тз
2 £33

£ 
й'

Я

4. С
труктура освітньої компоненти
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5. Теми лекційних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

. . .
Всього:

5. Теми лекційних занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3
...

Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

. . .
Всього:

6. Теми практичних/ семінарських занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3
...

Всього:

7. Теми лабораторних занять 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3
...

Всього:
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7. Теми лабораторних занять 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

Всього:

8. Самостійна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3
...

Всього:

8. Самостійна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

Всього:

9. Індивідуальна робота 
(денна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

. . .
Всього:

9. Індивідуальна робота 
(заочна форма навчання)

№ 
з/п

Назва теми Кількість 
Годин

1
2
3

• • •
Всього:
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10. Методи навчання

11. Оцінювання
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії’ та 

порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 
системою» ййр8://ти.егіи.иа/оЯіс/осіпіиуаппуа хуо.р<іі'.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних 
робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролями.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти
Оцінка за національною шкалою Оцінка в 

балах
Оцінка за шкалою ЕСТ8

Екзамен Залік Оцінка Пояснення

Відмінно

Зараховано

90-100 А
відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок

Добре
82-89 В

вище середнього рівня з кількома 
помилками

74-81 С
в цілому правильне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок

Задовільно
64-73 О

непогано, але зі значною кількістю 
недоліків

60-63 Е виконання задовольняє 
мінімальним критеріям

Незадовільно Незараховано
35-59 РХ з можливістю повторного складання

1-34 Р з обов’язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів (ЛОМ) розраховується:
№ модулю М%„ (відсоткове значення модулю 

освітньої компоненти)
Модуль 1 М%і = (вказати відсоток)
Модуль 2 М%2 = (вказати відсоток)
Модуль п Мо/оП = (вказати відсоток)
Сума 100

12. Методичне забезпечення
програма навчальної дисципліни;
робоча програма навчальної дисципліни;
матеріали лекційного курсу;
інструктивно-методичні матеріали до лабораторних/практичних/семінарських занять;
методичні матеріали для організації самостійної/ індивідуальної роботи;
матеріали до проведення контролю.

13. Рекомендована література
Основна:

(5-10 джерел за останні 10 років)

Додаткова:
(До ЗО джерел)

Інтернет ресурси:
(до 10 ресурсів. Без ресурсів країни-агресора)
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Додаток 4
Зразок для обов ’язкових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ННІ_________________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ім 'я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)

Протокол від «___»202__ р. №
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім ’я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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СТРУКТУРА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ:
1 Лекція № 1 Тема:
2 Лекція № 2 Тема:
п Лекція № п Тема:
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Зразок для вибіркових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ННІ_________________________________________________________________
Кафедра________________________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (1ііф8://2и.еди.иа/оНіс/1ісепсе.рс1£
відповідно до переліку (Ьіїр8://2и.еди.иа/о£Гіс/1ісепсе.р(і:Г)
відповідно до переліку Ьирз://2и.ес1и.иа/оіГіс/рг-ргес1-8пес.рс1Г 
відповідно до переліку ИПрзУ/ги.еОи.иа/оІТіс/рг-ргесІ-зрес.рсИ 
відповідно до переліку ЬЦр8://ероі1Го1іо.2их<5и.иа/ор/с1сраі1тепі/0
Ьир8://ерогі£о1іо.2и.е<іи.иа/ор/

Укладач(і):________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ім ’я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)
Протокол від «___»202__ р. №____
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202_
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1 Лекція № 1
2 Лекція № 2 
п Лекція № п

СТРУКТУРА ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ:
Тема:
Тема:
Тема:
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Додаток 5
Зразок оформлення лекції:

Лекція №

Тема лекції:_____________________________________________________

План лекції
1.
2.
3.
4.

Рекомендована література
Джерела з переліку основної, додаткової, інтернет ресурси

Лекційний матеріал
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Додаток 6
Зразок для обов’язкових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет І ННІ__ _______________________________________________________________
Ка ф е д р а_______________________________ _________________________________________

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 
СЕМІНАРСЬКИХ/ ПРАКТИЧНИХ/ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім 'я викладача)

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри 

(повна назва кафедри)

Протокол від «___»202__ р. №
Завідувач кафедри______________________

(Підпис. ш 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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ЗМІСТ:

1 Семінарське заняття / Тема: 
Практичне заняття / 
Лабораторне заняття 
(обрати) № 1

2 ....№2 Тема:
п .......№п... Тема:

стор.

стор.
стор.
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Зразок оформлення заняття:

Семінарське занятгя/Практичне заняття/Лабораторне заняття №

Тема заняття:_____________________________________________________

План заняття:
1.
2.
3.
4.
До кожного заняття обов’язково прописуються критерії оцінювання (форма опису критеріїв 

оцінювання визначається науково-педагогічним працівником)

Інструкція/ рекомендація до виконання:

Рекомендована література
Джерела з переліку основної, додаткової, інтернет ресурси
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Зразок для вибіркових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет ІННІ_________________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________________

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО 
СЕМІНАРСЬКИХ/ ПРАКТИЧНИХ/ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ (обрати)

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (1іПрз://2и.е(іи.иа/оШс/1ісепсе.р(іГ
відповідно до переліку (ИКр8://2яі.еди.иа/оГГіс/1ісепсе.рс1Г)
відповідно до переліку ИКр8://2ихди.иа/оШс/рг-ргесі-8рес.рсі£
відповідно до переліку Нир8://2и.есіи.иа/ойїс/рг-ргесі-8рес.рс1Г 
відповідно до переліку Ьир8://ерогіГо1іо.2и.еди.иа/ор/с1ераі1шепІ/0
ЬПр8://ероі1Го1іо.2и.есіи.иа/ор/

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім 'я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри________________

(повна назва кафедри)
Протокол від «___ »_____ 202__ р. №____
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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ЗМІСТ:

1 Семінарське заняття І Тема: 
Практичне заняття / 
Лабораторне заняття 
(обрати) № 1

2 ....№2 Тема:
п ....№п... Тема:

стор.

стор.
стор.
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Зразок оформлення заняття:

Семінарське заняття/ Практичне заняття/ Лабораторне заняття №

Тема заняття:_____________________________________________________

План заняття:
1.
2.
3.
4.

До кожного заняття обов’язково прописуються критерії оцінювання (форма опису критеріїв 
оцінювання визначається науково-педагогічним працівником)

Інструкція/ рекомендація до виконання:

Рекомендована література
Джерела з переліку основної, додаткової, інтернет ресурси
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Додаток 7
Зразок для обоє ’язкових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет / ННІ__________________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ І 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) І третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, іл< 'я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)
Протокол від «___»202__ р. №____
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім ’я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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ЗМІСТ:

роботи...

1 Завдання для 
самостійної 
роботи №1

Тема:

2 Завдання для Тема:
індивідуальної 
роботи №1

... Завдання для 
самостійної

Тема:

роботи...
... Завдання для 

індивідуальної
Тема:

стор.

стор.

стор.

стор.
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Тема самостійної / індивідуальної роботи:___________________________________________

Завдання для самостійної І індивідуальної роботи:
1.
2.

Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної/ індивідуальної роботи 
1.
2.
3.

Рекомендована література
Джерела з переліку основної, додаткової, інтернет ресурси
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Зразок для вибіркових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет / ННІ__________________________________________________________________
Кафедра__________________________________________________________________________

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ / 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна 
Спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (ИПраУ/ги.есіи.иа/ойіс/Іісепсе.рйГ
відповідно до переліку (ййр8://ги.е(іи.иа/ойїс/1ісепсе.р(іГ)

відповідно до переліку Ьіф§://2и.ес1и.иа/о£Гіс/рг-ргесІ-8рес.рсІ£
відповідно до переліку Ьйр8://ги.е<іи.иа/оГйс/рг-рге(1-8рес.р(1£ 
відповідно до переліку Ийр8://ерогї£о1іо.2и.е(іи.иа/ор/(1ераі1тепі/0
ййр8://ерогій)Ііо.2и.ес1и.иа/ор/

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім ’я викладача)

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри 

(повна назва кафедри)

Протокол від «___»202__ р. №
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім ’я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202_



77

ЗМІСТ:

індивідуальної 
роботи...

1 Завдання для 
самостійної 
робота №1

Тема:

2 Завдання для Тема:
індивідуальної 
роботи №1

... Завдання для 
самостійної

Тема:

робота...
... Завдання для Тема:

стор.

стор.

стор.

стор.
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Тема самостійної І індивідуальної роботи:___________________________________________

Завдання для самостійної І індивідуальної роботи:
1.
2.

Методичні рекомендації до виконання завдань самостійної/ індивідуальної роботи
1.
2.
3.

Рекомендована література
Джерела з переліку основної, додаткової, інтернет ресурси
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Додаток 8
Зразок для обов’язкових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ННІ__________________________________________________________________
Кафедра____________ _____________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
Обов’язкової освітньої компоненти

Назва

для підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім ’я викладача)

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри 

(повна назва кафедри)

Протокол від «___»202__ р. №
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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ЗМІСТ:
1 Модульна контрольна робота №1 Назва модулю (вказати) стор.
2 Модульна контрольна робота №2 Назва модулю (вказати) стор.
... Модульна контрольна робота №... Назва модулю (вказати) стор.
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Зразок для вибіркових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ННІ__________________________________________________________________
Ка ф ед р а_________________________ _ ______________________________________ ________

МАТЕРІАЛИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Вибіркової освітньої компоненти

Назва

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна 
Спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет/ННІ

відповідно до переліку (Ийр5://т.еди.иа/ойіс/1ісспсе.р<і£
відповідно до переліку ('Нйр8://ги.еди.иа/ойіс/1ісепсе.рс1£)

відповідно до переліку 1Шр8://2и.е(іи.иа/о£йс/рг-ргед-8рес.рд£
відповідно до переліку ЬіірзУ/ги.еди.иа/ойіс/рг-ргед-зрес.рсІГ
відповідно до переліку Ййо8://ероії£о1іо.2и.е(1и.иа/ор/(1ерагітепі/0
Иіїр8://ероі1Го1іо.2и.е(Іи.иа/ор/

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім 'я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)
Протокол від «___»202__р. №
Завідувач кафедри_________________ _____

(Підпис, ім ’я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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ЗМІСТ:
1 Модульна контрольна робота №1 Назва модулю (вказати) стор.
2 Модульна контрольна робота №2 Назва модулю (вказати) стор.
... Модульна контрольна робота №... Назва модулю (вказати) стор.
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Додаток 9
Зразок для обов’язкових освітніх компонент усіх рівнів вищої освіти

Назва навчальної дисципліни:________________________________________________________
Модульна контрольна робота №
НазваМодулю:_____________________________________________________________________

ВАРІАНТІ
Питання (завдання) модульної контрольної роботи:

1.
2.
3.
п..„

ВАРІАНТ ЗО

1.
2.
3.
п....
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Додаток 10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Рівень вищої освіта 
Галузь знань 

Спеціальність: 
Предметна спеціальність: 

Спеціалізація: 
Освітня програма 

Семестр 
Навчальна дисципліна

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1.
2.
3. .

II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ (за потреби)
4. Професійно-орієнтоване завдання

Затверджено на засіданні кафедри,
(повна назва кафедри)

протокол №від 202__р.

Завідувач кафедри__________________________________________________________
(повна назва кафедри) (підпис) (ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Екзаменатор____________________________________________ ____________________
(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ім’я ПРІЗВИЩЕ)
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Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет І ННІ_________________________________________
Кафедра_________________________________________________

Додаток 11
Зразок оформлення:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 
З________________________________________________

(назва курсової роботи відповідно до навчального плану)

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ім 'я викладача)

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)
Протокол від «___»202__ р. №
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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Житомирський державний університет імені Івана Франка
Факультет/ ННІ__________________________________________
Кафедра_____ ___________ ____________________ ____________

Додаток 12
Зразок оформлення:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

для підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 
Спеціальність 
Предметна спеціальність 
Спеціалізація 
Освітня програма 
Факультет / ННІ

(шифр і назва) 
(код і назва) 
(код і назва) 
(код і назва)

Укладач(і):_________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ім 'я викладача) 

Розглянуто та схвалено 
на засіданні кафедри

(повна назва кафедри)

Протокол від «___»202__ р. №____
Завідувач кафедри______________________

(Підпис, ім 'я та ПРІЗВИЩЕ)

Житомир 202
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ

№ 
прим.

Куди передано 
(підрозділ)

Дата 
передачі

Власне ім ’я, 
Прізвище

Підпис 
отримувача Примітки

1. ННІ педагогіки 29.04.2022 Валентина 
ТАНСЬКА

2. ННІ іноземної 
філології

29.04.2022 Марина 
ПОЛХОВСЬКА

3. ННІ філології та 
журналістики

29.04.2022 Олексій 
БАШМАНІВСЬКИЙ

4. Природничий 
факультет

29.04.2022 Руслана 
РОМАНЮК ж

5. Історичний 
факультет

29.04.2022 Олександр 
ЖУКОВСЬКИЙ

6.
Соціально- 

психологічний 
факультет

29.04.2022
Ірина ТИЧИНА

/р\1.
у»

7.
Фізико- 

математичний 
факультет

29.04.2022 Анатолій ( 
ФРАНОВСЬКИЙ<

8.
Факультет 
фізичного 

виховання і 
спорту

29.04.2022

Тамара КУТЕК -

9.
Відділ 

аспірантури та 
докторантури

29.04.2022 Інеса 
НОВІЦЬКА

04
1 ’ Л, • У

10. Навчальний 
відділ

29.04.2022 Ігор 
ВЕРБОВСЬКИЙ

11.
Навчально- 
методичний 

відділ

29.04.2022 Альона
ГИРИНА ///

12.
Відділ 

моніторингу 
якості освіти

29.04.2022 Юлія 
СЛОВІНСЬКА

г
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище та ім ’я Підпис 
ознайомленої, особи

Дата 
ознайомлення Примітки

1. Валентина 
ТАНСЬКА

29.04.2022

2. Марина 
ПОЛХОВСЬКА

29.04.2022

3. Олексій 
БАШМАНІВСЬКИЙ

29.04.2022

4. Руслана 
РОМАНЮК

29.04.2022

5. Олександр 
ЖУКОВСЬКИЙ

29.04.2022

6. Ірина ТИЧИНА //<& 29.04.2022

7. Анатолій 
ФРАНОВСЬКИЙ

29.04.2022

8. Тамара КУТЕК 29.04.2022
9. Інеса 

НОВІЦЬКА
29.04.2022

10. Ігор 
ВЕРБОВСЬКИЙ

29.04.2022

11. Альона ГИРИНА : ''/-і/' 29.04.2022
12. Юлія СЛОВІНСЬКА 29.04.2022

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ 
змі 
ни

№ листа (сторінки/пункти) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зйіну

Дата 
внесення 

зміни

Дата 
введення 

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо 
ваного

1. розділ 3, 
пункт 3.3, 

ст. 9

розділ 3, 
пункт 3.3, 

ст. 9

розділ 3, 
пункт 3.3, 

ст. 9

- т
29.04.2022 р. 29.04.2022 р.

2. V Ч
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ
№ 

йор. Власне ім ’я Прізвище Дата 
ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.


