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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

(далі – Положення) в Міжнародному європейському університеті (далі – Університет) 

розроблено на підставі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності» та Рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, викладених у листі 

Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 р. № 1/9-434, спираючись на 

принципи європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, Стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти. 

1.2. Положення визначає основні документи і форми навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін, регулює питання його розробки, змісту, 

збереження і доступності здобувачам вищої освіти, авторського права та захисту прав 

інтелектуальної власності, на створені викладачами розробки у МЄУ. 

 

2.ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ І ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

2.1.Документи навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

включають:  

– робочі програми та силабуси навчальних дисциплін.  

– навчально-методичні комплекси дисциплін.  

2.2.Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РП НД) є основним 

документом навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, вимоги до 

змісту якої встановлені п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

2.2.1.Складовою РП НД є силабус навчальної дисципліни, документ, що містить 

основну суттєву інформацію про навчальну дисципліну, та підлягає оприлюдненню 

на веб-сайті Університету (веб-сайтах Інститутів). Основною метою силабусу є 

інформування здобувачів вищої освіти про цілі, зміст, результати навчання, методи 

викладання, навчання та оцінювання у межах окремої навчальної дисципліни. 

2.2.2.  Програма навчальної дисципліни, передбачена п. 12 ч. 3, ст. 34 та ч. 7 ст. 

35 Закону України «Про вищу освіту», також є одним із складників робочої програми. 

2.3.Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД) – це сукупність 

матеріалів із конкретної навчальної дисципліни, представлених у паперовій та/або 

електронній формах, упорядкованих з дотриманням принципів академічної 

доброчесності, необхідних для формування у здобувачів вищої освіти результатів 

навчання, передбачених освітньою програмою та робочою програмою навчальної 

дисципліни.  

2.3.1. Склад та вимоги до НМКД визначає кафедра та група забезпечення 

освітньої програми. За змістовим наповненням НМКД мають бути достатніми для 
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виконання вимог відповідно Стандарту вищої освіти. 

2.3.2.НМКД може включати: – підручники, посібники, опорні конспекти 

лекцій, методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни; методичні вказівки 

для проведення практичних, семінарських та лабораторних занять; методичні 

вказівки для організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань; 

вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання відповідного або спорідненого 

профілю, зокрема в електронному доступі; контрольні завдання та критерії 

оцінювання (поточного, модульного, семестрового); завдання для індивідуальної 

роботи здобувачів вищої освіти (контрольних робіт, курсових робіт (проєктів) тощо), 

тести поточного контролю, кваліфікаційні завдання; екзаменаційні матеріали. 

2.3.3.Вимоги до розробки РП НД обов’язкові для всіх спеціальностей в 

Університеті, виключенням можуть бути РП НД спеціальностей медичного 

спрямування, до яких можуть встановлюватися додаткові вимоги. 

2.3.4.РП НД складається одна для всіх форм навчання з зазначенням 

навчального навантаження здобувачів вищої освіти окремо за кожною формою. 

2.3.5.РП НД, у разі необхідності, може бути адаптована для забезпечення 

освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі для 

дистанційного навчання. 

2.3.6.Для дисциплін, що викладаються українською мовою, РП НД готується 

українською мовою, силабус – українською та англійською мовами. Для дисциплін, 

що викладаються іноземними мовами, РП НД виконується українською мовою та 

мовою викладання, силабус дисципліни – українською, англійською та мовою 

викладання. 

 

3.ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1.Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом, 

розробка якого забезпечується НПП який викладає навчальну дисципліну. 

3.1.1.Робоча програма навчальної дисципліни, як правило, має такі складові: 

– титульна сторінка; 

– дані про розробників, рецензування та погодження; 

– програма навчальної дисципліни. 

3.2.Силабус, як узагальнення змісту навчальної дисципліни, повинен бути 

коротким і зрозумілим для здобувача вищої освіти, тому його побудова має 

максимально відповідати на запитання здобувача про навчальну дисципліну і, 

водночас, відображати необхідні складові та їх взаємозв'язок. 

3.2.1.Структура силабусу складається з наступних елементів: 

Загальна інформація, що містить наступні дані: 

-повна офіційна назва закладу вищої освіти; 

-повна назва структурного підрозділу; 
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-повна назва навчальної дисципліни; 

-ПІБ викладача (-ів); 

-профайл викладача (-ів); 

-консультації: очні консультації; онлайн консультації; 

-контакти викладача: телефон; email; 

-сторінка дисципліни (перехід за гіперпосиланням); 

-форма підсумкового контролю. 

-коротка анотація дисципліни. 

-передумови вивчення дисципліни. 

-мета та цілі дисципліни. 

-результати навчання. 

-кредити ECTS.  

-структура і зміст дисципліни. 

-перелік обов’язкових і вибіркових завдань. 

-методи викладання та навчання. 

-ознаки дисципліни. 

-система оцінювання та вимоги. 

-умови допуску до підсумкового контролю. 

-політика дисципліни. 

-політика щодо пропусків занять та виконання завдань пізніше 

встановленого терміну. 

-політика дотримання академічної доброчесності. 

-рекомендовані джерела інформації. 

-поради з успішного навчання на курсі. 

3.3.Робочі програми навчальних дисциплін мають щорічно оновлюватися з 

урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, 

зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та 

зауважень та ін.  

3.4.Невід’ємною частиною у робочій програмі навчальної дисципліни є лист 

оновлення. 

 

4.ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

ТА СИЛАБУСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1.Робоча програма навчальної дисципліни оформляється за формою, 

наведеною у додатку 1. На Титульній сторінці у табличній формі приводиться: назва 

рівня вищої освіти (для РП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти); код і найменування спеціальності(ей) 

відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 

29.04.2015 № 266 (зі змінами та доповненнями); назва освітньої програми або 
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зазначається, що дисципліна викладається для всіх освітніх програм зазначених 

спеціальностей. 

Приклад: 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

 

Спеціальність 073 Менеджмент, 075 Маркетинг 

Освітня програма Для всіх освітніх програм спеціальностей 

 

4.2.У частині «Дані про розробників, рецензування та погодження робочої 

програми навчальної дисципліни» наводяться дані про автора програми, її рецензентів, 

розгляд та схвалення: 

− дані про розгляд та схвалення програми на засіданні кафедри, що 

відповідає за  викладання навчальної дисципліни. 

У цій частині також наводяться дані про перегляд РП навчальної дисципліни. 

4.3.Структурні елементи силабусу: 

У частині «Загальна інформація про навчальну дисципліну» зазначається: 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти. Зазначається: «Міжнародний 

європейський університет». При підготовці здобувачів вищої освіти за програмами 

подвійних або спільних дипломів додатково приводяться повні офіційні назви всіх 

закладів вищої освіти, що здійснюють викладання дисципліни, з зазначенням 

закладу-координатора та назв країн, де ці заклади розташовані. 

Повна назва структурного підрозділу – зазначається без скорочень назва 

Навчально-наукового інституту та кафедри, що забезпечує підготовку здобувачів 

вищої освіти за цією навчальною дисципліною. 

Повна назва навчальної дисципліни – зазначається без скорочень відповідно до 

навчального плану. 

Приклад: «Статистика». 

− Викладач: вказується ПІБ викладача, який забезпечує викладання у 

поточному навчальному році, з відповідним посиланням на профайл викладача на 

сайті Навчально-наукового Інституту. 

− Зазначаються дні і години проведення консультацій (очних і онлайн) 

Приклад: Консультації: 

− «очні консультації – Вівторок 11.00-13.00». 

− «онлайн консультації  - третя середа місяця 16:00-17:00» 

− Контактний телефон викладача  у форматі +380 -- --- -- --  

− Корпоративна електронна адреса у форматі _____@ieu.edu.ua 

− Форма підсумкового контролю: вказується одна із форм проведення 

підсумкового контролю (залік, диференційований залік, екзамен) 

Приклад: «Екзамен» 
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Коротка анотація дисципліни дає опис предмету і об’єкту вивчення, зазначає 

сфери практичного застосування програмних компетентностей. 

Передумови вивчення дисципліни, у разі потреби, наводиться перелік 

дисциплін, що мають бути вивчені раніше, та /або перелік раніше здобутих 

результатів навчання. В іншому випадку зазначити, що передумови відсутні. При 

формулюванні цього пункту для обов’язкових освітніх компонентів керуватись 

структурно-логічною  схемою освітньої програми. 

Приклад: «Необхідне набуття теоретичних знань і практичних навичок з: 

навчальних дисциплін: 

– «Вища та прикладна математика»; 

– « Економічна теорія»; 

Мета та цілі дисципліни: для обов’язкових дисциплін стисло зазначається місце 

в освітній програмі у зіставленні з її загальними цілями та завданнями. Для 

вибіркових дисциплін наводиться стисле пояснення можливостей та переваг, що 

надає вивчення дисципліни. Мету навчальної дисципліни слід формувати з 

урахуванням наступних вимог: 

1) формулювання має бути спрямоване на здобувача вищої освіти, а не на 

викладача; 

2) визначення у стислій формі ключових результатів засвоєння цієї 

дисципліни. Мета має бути єдиною, глобальною та конкретною; 

3) у формулюванні неприпустимо застосовувати слова, що вказують на 

конкретний результат навчання. До них відносяться: мати уявлення, ознайомити, 

знати, вміти, володіти, мати навички та похідні від них; 

4) обсяг тексту при характеристиці мети навчальної дисципліни не повинен 

перевищувати 300 знаків. 

Приклад: «Метою навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного 

конструктивного мислення та засвоєння системи спеціальних знань у галузі 

організації статистичних спостережень, використання методів статистичного 

аналізу та прогнозування соціально-економічних явищ та процесів». 

Результати навчання дисципліни: наводиться перелік програмних результатів, 

досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна, з застосуванням нумерації 

програмних результатів, визначених в освітній програмі. Кількість результатів 

навчання, визначених для дисципліни обсягом 5 кредитів, як правило, має становити 

3-5. Для дисциплін більшого обсягу загальна кількість очікуваних результатів 

навчання має не перевищувати 8. При формуванні цього розділу слід керуватись 

розділом 5 опису освітньої програми «Матриця забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними компонентами освітньої програми». 

Цей підрозділ не заповнюється для вибіркових дисциплін. 

Приклад: «ПРН 6. Виявляти навички з пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.» 

Кредити ECTS: зазначається обсяг дисципліни у кредитах ЄКТС та його 
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розподіл у годинах за формами організації освітнього процесу та видами навчальних 

занять (відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»). 

Приклад: «Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС, 90 годин, 

з яких 32 годин становить контактна робота з викладачем (16 годин лекцій, 16 годин 

практичних робіт), 58 години становить самостійна робота». 

 Структура і зміст дисципліни: у табличній формі подається зміст дисципліни, 

згідно з навчальною програмою, та розподіл обсягу годин за темами і видами 

навчальних занять. А також пропонується Програма навчальної дисципліни, як 

інформативна характеристика дисципліни за темами з визначенням ключових питань, 

що будуть вивчатись.  

Приклад: «Тема 1. Стохастичні ситуації та їх математичні моделі у 

фінансовій математиці. 

Вступ. Математичні моделі у фінансовій та страховій математиці. Позов як 

випадкова величина, її характеристики. Розподіл суми незалежних позовів. Умовні 

розподіли, щільність. Умовне математичне сподівання». 

Перелік обов’язкових завдань: визначається перелік завдань курсу, необхідних 

для формування у здобувачів вищої освіти результатів навчання, передбачених 

освітньою програмою та робочою програмою навчальної дисципліни. Перелік 

вибіркових завдань: пропонується перелік завдань курсу, які виконуються за 

самостійним вибором здобувачів 

Методи викладання та навчання: характеризуються обрані для дисципліни 

методи навчання та викладання, що мають бути обов’язково пов’язані із плановими 

результатами навчання. При цьому, якщо результати навчання  базуються на знаннях, 

можуть бути обрані основні традиційні методи навчання, такі як лекції-візуалізації, 

проблемні лекції, семінари. Якщо результати навчання зосереджуються на уміннях та 

навичках, мають бути обрані методи, що дозволяють здобувачам вищої освіти 

розвивати їх, наприклад, практичні демонстрації. 

При формуванні цього підрозділу необхідно враховувати не тільки методи 

навчання, що використовуються в аудиторії, але й методи, що використовуються для 

сприяння та підтримки навчання здобувачів вищої освіти під час самостійної роботи.  

Ознаки дисципліни: зазначається тривалість викладання дисципліни, на якому 

році навчання і у якому семестрі, а також до якого циклу підготовки відноситься 

навчальна дисципліна, згідно з робочим навчальним планом. 

Система оцінювання та вимоги: наводяться критерії оцінювання, що 

використовуються для визначення навчальних досягнень здобувача вищої освіти у 

цій навчальній дисципліні. Критерієм успішного проходження здобувачем освіти 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 

кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний 

пороговий рівень оцінки визначають за допомогою якісних критеріїв та 

трансформують його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

шкали. 
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Під час проведення контрольних заходів в університеті використовується, як 

правило, 100-бальна шкала оцінювання (крім спеціальностей медичного 

спрямування). В силабусі наводиться шкала, що використовується при вивченні 

дисципліни та/або посилання на нормативний документ, що регламентує її 

застосування. 

Умови допуску до підсумкового контролю. При описі цього пункту 

зазначається мінімальний пороговий рівень оцінки (кількість балів), за якої можлива 

загальна позитивна оцінка з дисципліни, а також чітко зазначаються умови допуску 

до підсумкового контролю. Якщо серед результатів навчання дисципліни є такі, що 

не можуть бути перевірені на екзамені, в цьому пункті формулюють додаткові 

вимоги. 

Приклад: «Студент не допускається до іспиту, якщо не виконав 80 % 

лабораторних робіт з дисципліни, та якщо хоча б за одним із заходів контролю 

отримав незадовільну оцінку. Для отримання загальної позитивної оцінки з 

дисципліни оцінка за іспит має бути не менше ніж 25 балів». 

Політика навчальної дисципліни: визначається система вимог, що викладач 

ставить перед здобувачем вищої освіти у процесі вивчення конкретної дисципліни 

(включно з політикою академічної доброчесності). Вимоги можуть стосуватися 

відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень, правила щодо 

зарахування пропущених занять і т.ін.); правил поведінки на заняттях (активна 

участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи і ін.); заохочень і 

стягнень (за що можуть нараховуватися або відніматися бали тощо). 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань пізніше зазначеного 

терміну. Визначаються можливості здобувача пройти поточний контроль, пізніше 

зазначених термінів, за наявності поважних причин пропуску занять. А також 

визначається алгоритм ліквідації академічної заборгованості здобувача, у разі 

відсутності поважних причин щодо пропущених занять. 

Політика дотримання академічної доброчесності: учасники освітнього процесу 

інформуються про принципи академічної доброчесності, яких дотримуються в 

університеті з посиланням на Кодекс з корпоративної етики та академічної 

доброчесності МЄУ.  

Рекомендовані для вивчення дисципліни література та інші джерела інформації 

мають бути доступні здобувачам освіти, зокрема: 

– у бібліотеці Університету; 

– на електронних ресурсах у навчальному середовищі Google-Клас; 

– на зазначених у робочій програмі зовнішніх електронних ресурсах, що 

надають  вільний доступ до інформації. 

Перелік структурується з виділенням наступних складових:  

– основна література (підручники, методичні посібники, монографії), що 

охоплюють основний зміст навчальної дисципліни або її окремих складових у 

кількості не більше 5 джерел; 
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– допоміжна література у кількості не більше 10 джерел; 

– інформаційні ресурси в Інтернеті. 

У перелік основної літератури повинна включатися література не старше 5 

років, до переліку допоміжної – не старше 10 років. Обов’язковим є включення 

інформаційних джерел англійською мовою (крім дисциплін, що передбачають 

формування мовних компетентностей). 

Інформаційні ресурси в Інтернеті містять перелік назв (та посилань) до 

рекомендованих сайтів, програмного забезпечення, відео та інших електронних 

ресурсів, що підтримують вивчення здобувачем вищої освіти навчальної дисципліни. 

 

5.ВИМОГИ ДО ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РОБОЧИХ 

ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

5.1 РП НД розробляється як окремий документ в паперовій та електронній 

формах, та зберігається у паперовій формі на кафедрі, за якою закріплена дисципліна. 

РП НД українською мовою готується відповідно до шаблону, наведеного в Додатку 

1.  

5.2 Для забезпечення якості освітньої діяльності кожна робоча програма 

проходить рецензування за участі стейкхолдерів, наукових чи науково-педагогічних 

працівників експертів з відповідних спеціальностей.  

5.3 Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засідання 

кафедри, погоджується із гарантом та завідувачем кафедри за якою закріплена дана 

дисципліна, схвалюється на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту та 

подається для затвердження на Науково-методичну раду, а потім на Вчену раду 

Університету.  

5.4 Затвердження робочої програма навчальної дисципліни здійснюється до 

початку семестру у якому відповідно до навчального плану передбачено її 

викладання. 

5.5 Після остаточного затвердження робоча програма навчальної дисципліни 

передається до репозитарію наукової бібліотеки та оприлюднюється на сторінці 

кафедри офіційного сайту Університету. 

Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому форматі) не є 

об'єктами авторського права та інтелектуальної власності, що випливає із ст. 8 Закону 

України  «Про авторське право та суміжні права». 

Інші складники навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

можуть бути об'єктами авторського права, якщо вони є творами у галузі науки, 

літератури та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону України «Про авторське 

право та суміжні права». 

5.6 Оприлюдненню на сайті Університету підлягають також силабуси 

навчальних дисциплін. Силабус вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступний здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний 
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навчальний семестр.  

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
6.1. Дане Положення набуває чинності після його затвердження Вченою радою 

Університету та вводиться в дію наказом ректора Університету.  

6.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення затверджуються рішенням 

Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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Додаток 1 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Навчально-науковий інститут «__________________________» 

Кафедра ____________________________________ 

 
                                                                                   

 

Затверджено  
Науково-методичною радою Університету, 

протокол від _______ №__________ 

Голова НМР ____________  ПІБ 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
 (зазначити назву дисципліни) 

 
 

 

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

рівня 
     

(денної та/або заочної форми навчання) 
 

галузь знань _________________________________________________________          

                      
 

спеціальність ________________________________________________________ 

                                            

 
освітня програма ________ ____________________________________________   

 

 
Статус дисципліни: _______ обов’язкова/вибіркова_____ 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Київ – 2022 
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Робоча програма навчальної дисципліни  «______________________» складена на основі освітньо-

професійної програми «__________________________» для першого (бакалаврського) рівня/другого 

(магістерського) рівня ____ спеціальності «_______________», затвердженої Вченою радою Університету 

«__»______ ____ року, протокол №__, «__»______ ____ року, протокол №__.  
 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто та схвалено кафедрою  _____________, протокол від 
______________202_ р.    №___ 

            

 
Завідувач кафедри    _____________  П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада 

 

 

Розглянуто і схвалено Вченою радою Навчально-наукового інституту ______________________, протокол  
від ________ 202_ р.   №__ 

 

 
Голова Вченої ради  

ННІ ______________________   ___________   П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада  
                         підпис 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Реєстраційний №_______ 

 
  

Укладач (і):  _П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада  

 
Рецензенти: 

  
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада 

  П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада 

 

Гарант  
освітньої  програми: 

  

 
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада 
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