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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації до розроблення та оформ-

лення робочої програми навчальної дисципліни для підго-

товки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 

05.09.2017 р. № 2145-VIII (із змінами), Закону України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ (із змі-

нами), Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 р. № 

1187 (із змінами), Постанови КМУ «Про затвердження По-

рядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (науко-

вих установах)» від 23.03.2016 р. № 261 (із зміна- 

ми), Листа Міністерства освіти і науки України від 

09.07.2018 р. № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально-

методичного забезпечення» – «Рекомендацій з навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін у закла-

дах вищої освіти» та «Рекомендацій до структури та змісту 

робочої програми навчальної дисципліни»; Національної 

рамки кваліфікацій, у редакції Постанови КМУ від 25 чер-

вня 2020 р. № 519. 

Робоча програма (РП) навчальної дисципліни є нор-

мативним документом закладу вищої освіти, що визначає 

місце навчальної дисципліни в системі професійної підгото-

вки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

мету, завдання, результати навчання та компетентності, 

яких мають набути аспіранти у процесі навчання. 

Зміст РП навчальної дисципліни має відповідати 

освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів ви-

щої освіти, його освітньому ступеню, програмним компете-

нтностям і результатам навчання. 

РП навчальної дисципліни розробляється на основі 

освітньо-наукової програми та навчальних і робочих 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
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навчальних планів підготовки здобувача вищої освіти сту-

пеня доктора філософії, вітчизняних і міжнародних станда-

ртів та відповідних нормативних документів. 

РП навчальної дисципліни розробляється  виклада-

чем із складу науково-педагогічних працівників закладу ви-

щої освіти, який забезпечує викладання цієї дисципліни. 

РП навчальної дисципліни затверджується посадо-

вою особою, визначеною закладом вищої освіти. Затвер-

джені РП навчальної дисципліни доводяться до відома здо-

бувачів вищої освіти. 

 

 

2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РП навчальної дисципліни складається із вступу та 

дев’яти розділів (Додаток). 

 

Структура РП навчальної дисципліни містить такі 

складові (Додаток): 

- загальна інформація ‒ заклад вищої освіти, назва 

навчальної дисципліни, інформація про затвердження, рі-

вень вищої освіти, ступінь вищої освіти, освітня програма, 

статус дисципліни (обов’язкова чи вибіркова), мова нав-

чання; 

- розробник(и) – викладач або викладачі, які розро-

били робочу програму; 

- обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розпо-

діл у годинах за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять; 

- передумови для вивчення дисципліни відповідно до 

формату, визначеного вченою радою вищого навчального 

закладу / наукової установи (наприклад, перелік дисциплін, 
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які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих ре-

зультатів навчання тощо); 

- мета вивчення дисципліни. Для обов’язкових дис-

циплін у цьому пункті необхідно стисло зазначити місце на-

вчальної дисципліни в освітній програмі; 

- компетентності та програмні результати навчання. 

Тут мають бути наведені визначені освітньою програмою 

компетентності та програмні результати навчання, для фор-

мування яких використовується ця навчальна дисципліна. 

Програмні результати навчання формуються згідно з Наці-

ональною рамкою кваліфікацій і необхідними компетентно-

стями; 

- структура навчальної дисципліни ‒ планування змі-

сту лекційних і практичних (семінарських) занять здійсню-

ється за кожним модулем та передбачає визначення тем дво- 

або чотиригодинних навчальних занять, а також кількості 

часу для самостійної роботи (СР) аспіранта з навчальним 

матеріалом відповідного заняття; 

- програма навчальної дисципліни ‒ основні теми ди-

сципліни, у тому числі (за наявності) теми практичних і се-

мінарських занять, орієнтовна тематика індивідуальних 

та/або групових завдань; 

- перелік питань для підсумкового  контролю з дис-

ципліни;  

- засоби та критерії оцінювання результатів нав-

чання; 

- рекомендовані джерела інформації. 

Згідно з «Рекомендаціями з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти» (Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки Ук-

раїни від 09.07.2018 р. № 1/9-434) загальний обсяг РП нав-

чальної дисципліни має становити від 5 до 20 сторінок з 

урахуванням обсягу дисципліни.  
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Формулювання результатів навчання для обов’язко-

вих дисциплін має базуватися на програмних результа-

тах навчання, визначених відповідною освітньо-науковою 

програмою, та деталізувати їх. 

Формулювання результатів навчання має відобра-

жати рівень їх сформованості, наприклад, через його доста-

тність для вирішення певного класу завдань професійної ді-

яльності та/або подальшого навчання за освітньо-науковою 

програмою. 

Для вибіркових дисциплін може бути наведено ко-

ротке пояснення можливостей та переваг, які надає ви-

вчення дисципліни. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Критерієм успішного проходження здобувачем 

освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним 

мінімального порогового рівня оцінки за кожним заплано-

ваним результатом навчання з навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки необхідно ви-

значати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати 

його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної чис-

лової (рейтингової) шкали.  

Засобами оцінювання та методами демонстрування 

результатів навчання можуть бути: 

- іспити; 

- виконання тестових і розрахунково-аналітичних за-

вдань; 

- доповіді та виступи на семінарських заняттях; 

- наскрізні проєкти; 
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- командні проєкти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань і дослі-

джень, виступи на наукових заходах; 

- розрахункові роботи; 

- підготовка наукової статті, пов’язаної з тематикою 

курсу, її презентація та захист; 

- інші види індивідуальних і групових завдань.  
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Додаток  

РОБОЧА ПРОГРАМА (ЗРАЗОК) 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Директор Інституту економіки  

промисловості НАН України 

_____________________________ 

(М.П.) 

«____»_________20___ р. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ» 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)  

Ступінь вищої освіти доктор філософії 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 051 «Економіка» 

Освітня програма  Економіка 

Статус дисципліни обов’язкова / вибіркова 

Мова навчання  українська 

 

 

 

 

Київ – 20__  
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Робоча програма навчальної дисципліни «Назва дис-

ципліни» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рі-

вня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»   / укла-

дач ініціали, прізвище. ІЕП НАН України. Київ, 20__. … с. 

 

 

 

Розробник: прізвище, ім’я та по батькові (повні-

стю), науковий ступінь, наукове звання, посада. 

 

 

 

 

 

 

Робочу програму навчальної дисципліни «Назва ди-

сципліни» розглянуто та затверджено на засіданні вченої 

ради Інституту економіки промисловості НАН України 

 

Протокол  від  «___» ____________20__ № ___ 

 

 

Голова вченої ради Інституту  

економіки промисловості НАН України 

___________________________ _____________ 
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дисципліни» розробляється згідно з освітньо-науковою про-

грамою «Економіка» та навчальним планом підготовки здо-

бувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціаль-

ністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та пове-

дінкові науки». 

Робоча програма розроблена на основі: Порядку під-

готовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових устано-

вах), затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 

р.; методичних рекомендацій МОН України до розроблення 

та оформлення робочої програми навчальної дисципліни – 
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«Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення нав-

чальних дисциплін у закладах вищої освіти» і «Рекоменда-

цій до структури та змісту робочої програми навчальної ди-

сципліни» (лист Міністерства освіти і науки України від 

09.07.2018 р. № 1/9-434); Національної рамки кваліфікацій 

у редакції постанови КМУ від 25.06.2020 р. № 519. 

 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Показник 
Розподіл годин за навчаль-

ним планом 

Кількість кредитів ЄКТС  …. 

Загальна кількість годин  …. 

Лекції, годин …. 

Практичні (семінарські) за-

няття, годин 
…. 

Самостійна робота, годин …. 

Форма підсумкового конт-

ролю 

Іспит / залік 

 
 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ.  МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ 

  

Навчальна дисципліна «Назва дисципліни» посідає 

важливе місце серед дисциплін, що викладаються здобува-

чам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, оскі-

льки  забезпечує ......................................................................... 

…………………………………………………………..………

…………………………………..…………….......................... .  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
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Передумовами її вивчення є опанування навчальних 

дисциплін блоку освітньої програми 051 «Економіка» дру-

гого (магістерського) рівня. 

Взаємопов’язані дисципліни освітньо-наукової про-

грами «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня під-

готовки докторів філософії в ІЕП НАН України з навчаль-

ною дисципліною «Назва дисципліни»: ….…………. 

…..………………………………………………………………

……………………...…………………………………..………

……………………………………………………………...… . 

 

 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Мета вивчення дисципліни полягає у ……………. 

…..………………………………………………………………

……………………………………………………………….... . 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:  

- ………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………..; 

- ………………………………………………………… 

. 

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей  

і програмних результатів навчання освітній  

компоненті «Назва дисципліни» *  

№ 

Загальні ком-

петентності  

(ЗК) 

Фахові компе-

тентності  

(ФК) 

Програмні  

результати  

навчання (ПРН) 

1    

2    
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№ 

Загальні ком-

петентності  

(ЗК) 

Фахові компе-

тентності  

(ФК) 

Програмні  

результати  

навчання (ПРН) 

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
* Для кожної дисципліни окремо згідно з профілем освіт-

ньо-наукової програми за спеціальністю 051 «Економіка». 

 

За результатами опанування навчальної дисципліни 

аспіранти набувають професійних компетентностей, для ко-

жної з яких вони повинні продемонструвати знання, вміння 

(навички), комунікативні здібності, а також здатність само-

стійно і відповідально здійснювати дії, що відповідають де-

скрипторам Національної рамки кваліфікацій. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі набува-

ють таких компетентностей: 

інтегральна компетентність (ІК)* – ……………. 

…..………………………………………………………………

…..……………………………………………………………… 

загальні компетентності (ЗК)*: 

- …………………………………………………….…. ; 

- …………………………………………………….…. ; 

- ……………………………………………………….. ;  
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фахові компетентності (ФК)*: 

- ……………………………………………………….. ; 

- ……………………………………………………….. ; 

- ……………………………………………………….. . 

 

Програмні результати навчання (формування не-

обхідних компетентностей згідно з Національною рам-

кою кваліфікацій)**:  

1. Знання:  

1.1. ……………………………………………………. . 

1.2. ……………………………………………………. . 

1.3. ……………………………………………………. . 

2. Уміння/навички: 

2.1. ……………………………………………………. . 

2.2. ……………………………………………………. . 

2.3. ……………………………………………………. . 

2.4. ……………………………………………………. . 

3. Комунікація:  

3.1. ……………………………………………………. . 

3.2. ……………………………………………………. . 

3.3. ……………………………………………………. . 

4. Відповідальність і автономія: 

4.1. ……………………………………………………. . 

4.2. ……………………………………………………. . 

4.3. ……………………………………………………. . 

 
* Із профіля освітньо-наукової програми за спеціальні-

стю 051 «Економіка». 

** Визначаються самостійно розробником РП з ураху-

ванням специфіки навчальної дисципліни та матриці відповідно-

сті програмних компетентностей і ПРН освітній компоненті. 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістовних  

модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 

у тому числі 

лек-

ції 

практи-

чні 

самос-

тійна 

робота 

Змістовний модуль 1. Назва модуля 

Тема 1. Назва теми 21 4 2 15 

Тема 2. Назва теми … … … … 

Тема 3. Назва теми … … … … 

Тема 4. Назва теми … … … … 

Разом за змістовним  

модулем 1 

… … … … 

Змістовний модуль 2. Назва модуля 

Тема 5. Назва теми … … … … 

Тема 6. Назва теми … … … … 

Тема 7. Назва теми … … … … 

Разом за змістовним  

модулем 2 

… … … … 

Усього годин … … … … 

 

 

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. Назва модуля  

Тема 1. Назва теми. 

Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

…..……………………………………………………………. . 
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Тема 2. Назва теми. 
Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..……………………………………………………………. . 

 

Тема 3. Назва теми. 
Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..……………………………………………………………. . 

 

Тема 4. Назва теми. 
Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..……………………………………………………………. . 

 

Змістовний модуль 2. Назва модуля  
 

Тема 5. Назва теми. 
Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..……………………………………………………………. . 

 

Тема 6. Назва теми. 
Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..………………………………………………………………
…..……………………………………………………………. . 
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Тема 7. Назва теми. 

Короткий зміст даної теми.……………...…………. 

…..………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

…..………………………………………………………………

…..……………………………………………………………. . 

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО  

КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. …..………………………………………………….. . 

2. …..………………………………………………….. . 

3. …..………………………………………………….. . 

4. …..………………………………………………….. . 

 

 

8. ЗАСОБИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Засоби діагностики результатів навчання. Засо-

бами діагностики результатів навчання з дисципліни є: до-

повіді та виступи на семінарських заняттях; виконання тес-

тових і розрахунково-аналітичних завдань; виконання та за-

хист індивідуальних самостійних завдань; підготовка нау-

кової статті, пов’язаної з тематикою курсу, її презентація та 

захист, …………………………………………………………, 

іспит або залік. 

Критерії оцінювання результатів навчання. Оці-

нювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Загальна кі-

лькість балів за семестр із навчальної дисципліни становить 

від 0 до 100 та містить оцінки таких видів навчальної діяль-

ності аспіранта: 
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Розподіл балів, які отримують аспіранти***  
доповіді та виступи на семінарських 
заняттях                                                 до /кількість/ балів; 
виконання тестових завдань              до /кількість/ балів; 
виконання та захист індивідуальних  
завдань                                                          до /кількість/ балів; 
підготовка наукової статті   до /кількість/ балів; 
 

………………………………………….…. до /кількість/ балів; 
підсумковий тест (іспит)     до 40 балів. 

/разом 100 балів/ 
 

Іспит 
 Поточний контроль  

і самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
  

те
ст

 (
іс

п
и

т)
 

Р
аз

о
м

 

Змістовний мо-
дуль  № 1 

Змістовний 
модуль № 2 

Теми змістов-
них модулів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 100 Максимальна 
кількість балів 
за темою 

… … … … … … … 

*** Якщо згідно з навчальним планом формою підсумко-
вого контролю є іспит. 

 
Розподіл балів, які отримують аспіранти****  

доповіді та виступи на семінарських 
заняттях                                                 до /кількість/ балів; 
виконання тестових завдань              до /кількість/ балів; 
виконання та захист індивідуальних  
завдань                                                          до /кількість/ балів; 
підготовка наукової статті   до /кількість/ балів; 
 

………………………………………….…. до /кількість/ балів; 
підсумковий тест (іспит)     до 40 балів. 

/разом 100 балів/ 
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Залік  

 Поточний контроль і самостійна 

робота 

Р
аз

о
м

 

Змістовний  

модуль  № 1 

Змістовний  

модуль № 2 

Теми змістовних 

модулів 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 Максимальна  

кількість балів за 

темою 

… … … … … … … 

**** Якщо згідно з навчальним планом формою підсум-

кового контролю є залік. 

 

Аспірант на свій розсуд обирає засоби оцінювання. 

Результати оцінювання за кожним видом навчальної діяль-

ності аспіранта підсумовуються. Умовою отримання пози-

тивної результуючої оцінки з дисципліни (іспиту / заліку) є 

досягнення не менш ніж 60% від максимально можливої 

кількості балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, кур-

сової роботи, 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно 

60-66 E 

0-59 FX незадовільно не зараховано 
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9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. 

2. 

3. 

..... 

 

Додаткова 

..... 

..... 

..... 

 

Інформаційні ресурси 

..... 

..... 

25. 
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Навчально-методичне видання 

 

 

 

 

Юлія Станіславівна Залознова 

Ольга Анатоліївна Богуцька  

Світлана Сергіївна Турлакова  

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБЛЕННЯ  

ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

 

 

 

Оригінал-макет підготовлено  

у вiддiлi інформатизації наукової діяльності  

Інституту економіки промисловості НАН України 

 

 

Комп'ютерна верстка: Я.Є. Красуліна 

 


