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1. Загальні положення 

1.1 Науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку 

навчальної і наукової літератури та забезпечення нею закладів вищої освіти. 

Все, що стосується науково-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни, має бути викладено у навчально-методичному комплексі (далі –

НМК), який розробляють відповідно до чинних актів законодавства України 

у галузі вищої освіти. 

1.2 Готує НМК науково-педагогічний працівник, у педагогічному 

навантаженні якого заплановано час на цю навчальну дисципліну у 

поточному навчальному році. 

1.3 Підготовлений НМК у паперовому та електронному варіантах 

подають завідувачу кафедри та заслуховують на першому засіданні кафедри 

до початку поточного навчального року. У разі його схвалення  НМК 

подають на розгляд та затвердження декану факультету, студенти якого 

вивчають навчальну дисципліну. 

1.4 Відповідають за своєчасність та якість підготовки НМК науково-

педагогічні працівники (колектив науково-педагогічних працівників), який 

викладає навчальну дисципліну, завідувач кафедри, за якою закріплено 

навчальну дисципліну, а також декан факультету, студенти якого вивчають 

цю навчальну дисципліну. 

 

2. Основні вимоги до структури, змісту та оформлення навчально-

методичного комплексу навчальної дисципліни 
Навчально-методичний комплекс дисципліни має такі обов’язкові 

складники: 

1. Титульний аркуш; 

2. Робочу програму навчальної дисципліни, затверджену проректором з 

навчально-методичної роботи; 

3. Програму навчальної дисципліни; 

4. Календарний план проведення лекційних, практичних занять та 

модульного контролю. 

5. Конспект лекцій дисципліни; 

6. Плани практичних (лабораторних, семінарських) занять; 

7. Методичні рекомендації для практичних (лабораторних, семінарських) 

занять; 

8. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів: 

8.1.  зміст самостійної роботи; 

8.2.  індивідуальні практичні завдання для самостійної роботи 

студентів; 

9. Тематику курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до їх 

виконання: 

9.1. тематика курсових робіт (проектів); 

9.2. методичні вказівки з написання курсових робіт (проектів); 

10. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт для студентів 

заочної форми навчання; 

11. Програма та методичні рекомендації щодо проведення навчальної 
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практики: 

11.1. програма навчальної практики; 

11.2. методичні вказівки з організації навчальної практики; 

12. Методичне забезпечення контролю знань студентів: 

12.1. питання до іспиту (заліку); 

12.2. екзаменаційні білети; 

12.3. пакет завдань для комплексної контрольної роботи ; 

12.4. пакет завдань для модульних контрольних робіт; 

12.5. фонд тестових завдань; 

13. Забезпечення дисципліни підручниками та посібниками. 

 

НМК має бути розроблено на високому науково-методичному  рівні, у 

доступній формі та містити необхідний довідково-інформаційний матеріал. 

Викладення матеріалу НМК має відрізнятися об’єктивністю, науковістю та 

чіткою логічною послідовністю. 

Текст НМК викладають державною мовою, лаконічно, без вживання 

складних мовних зворотів, жаргонних і некоректних виразів.  

В електронному варіанті НМК готують за допомогою текстового 

редактора з одинарним міжрядковим інтервалом, шрифтом Times New 

Roman, розміром 14 пунктів для всіх аркушів. 

У паперовому варіанті НМК роздруковують на аркушах формату А4. 

Сторінки мають відступи: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху – 20 мм, 

знизу – 20 мм. 

Усі сторінки нумерують почергово від титульної до останньої без 

пропусків, повторень, комбінованого позначення цифрою та літерою 

(наприклад, 12а). Першою вважають титульну сторінку, але на ній цифру „1” 

не ставлять, на наступній сторінці ставлять цифру „2” і т.д. Порядковий 

номер сторінки друкують посередині її нижнього берега. 

 

2.1. Титульний аркуш 

Титульний аркуш – це перша сторінка НМК, яка містить повні назви 

центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований ВНЗ, вищого 

навчального закладу, гриф затвердження деканом, назву навчальної 

дисципліни (відповідно до освітньо-професійної програми чи навчального 

плану), ступінь здобувача вищої освіти, курс, семестр в якому викладається 

дисципліна, коди і назви галузі знань та спеціальності підготовки фахівців, 

розробники НМК (додаток А) 

 

2.2. Робоча програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

ОДАУ, який розробляється і затверджується у порядку, визначеному 

Положенням про організацію освітнього процесу (додаток Б). 
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Робочу програму складає науково-педагогічний працівник (колектив 

науково-педагогічних працівників) кафедри на підставі  освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців.  

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни є: 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом освіти, 

критеріями та засобами оцінювання результатів навчання тощо; 

 встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та 

стандартам вищої освіти під час акредитації; 

 встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти (академічна мобільність), за 

іншими освітніми програмами, у попередні роки (при поновленні 

на навчання), а також у неформальній та інформальній освіті; 

Робочі програми навчальних дисциплін мають щорічно оновлюватися 

(розроблятись чи перезатверджуватись) з урахуванням результатів 

моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, 

отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та 

зауважень.  

 

2.2.1 Структура робочої програми навчальної дисципліни 

   У структурі робочої програми навчальної дисципліни необхідно 

передбачати наявність таких складників: 

 загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад вищої 

освіти, інститут (факультет), кафедраа, яка відповідає за 

дисципліну, освітня програма (для обов’язкових дисциплін) 

інформація про погодження та затвердження, мова навчання; 

 розробник(и) - викладач чи викладачі, які розробили робочу 

програму; 

 мета вивчення дисципліни; 

 обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних 

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

 статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова. Статус обов’язкових 

мають дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої 

програми; 

 передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, 

визначеного вченою радою ОДАУ (наприклад, перелік дисциплін, 

які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання тощо); 

 очікувані результати навчання з дисципліни; 
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 критерії оцінювання результатів навчання; 

 засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування; 

 програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, у тому 

числі (за наявності) теми практичних, семінарських та 

лабораторних занять, орієнтовна тематика індивідуальних та/або 

групових завдань; 

 форми поточного та підсумкового контролю; 

 інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за 

потребою); 

 рекомендовані джерела інформації. 

 

2.2.2. Мета навчальної дисципліни 

   У цьому пункті треба стисло зазначити місце навчальної дисципліни 

в освітній програмі, а саме наведені визначені освітньою програмою 

компетентності та програмні результати навчання, для формування 

яких використовується ця навчальна дисципліна. Для вибіркових 

дисциплін може бути наведено коротке пояснення можливостей та 

переваг, які надає вивчення дисципліни. 

 

2.2.3. Результати навчання 

    Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін 

має базуватися на результатах навчання, визначених відповідною 

освітньою програмою (програмних результатах навчання) та 

деталізувати їх. 

     Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх 

сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення 

певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого 

навчання за освітньою програмою. 

 

2.2.4. Критерії оцінювання 

     Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів 

оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 

дисципліни; 

      Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою 

якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали. 
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2.2.5. Засоби оцінювання 

     Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання можуть бути: 

 екзамени; 

 комплексні іспити; 

 стандартизовані тести; 

 наскрізні проекти; 

 командні проекти; 

 аналітичні звіти, реферати, есе; 

 розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 розрахункові роботи; 

 завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних 

об’єктах тощо; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

2.2.6. Розроблення та затвердження робочої програми 

      Робоча програма навчальної дисципліни оформлюється як окремий 

документ в електронній та паперовій формі і зберігається на відповідній 

кафедрі. Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути 

доступна здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на 

наступний семестр. 

      Передбачено попереднє обговорення робочих програм навчальних 

дисциплін членами груп забезпечення освітніх програм, для яких 

відповідна дисципліна є обов’язковою, та їх погодження керівниками 

цих груп. 

        Робоча програма навчальної дисципліни розробляється науково-

педагогічним працівником відповідної кафедри, затверджується 

завідувачем кафедри, погоджується деканом факультету і проректором з 

навчальної та методичної роботи. 

 

3.  Програма навчальної дисципліни  
Програма навчальної дисципліни – це один із основних нормативних 

документів, що визначає місце, мету, завдання і значення навчальної 

дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь студентів, 

організаційні форми її вивчення та їх рекомендований обсяг, форми 
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підсумкового контролю, перелік рекомендованої літератури й інших 

дидактичних і методичних матеріалів.  

Програма навчальної дисципліни розробляється згідно  додатку Б. 

 

4. Календарний план проведення лекційних, практичних занять та 

модульного контролю 

Календарний план вивчення дисципліни – це послідовний перелік 

тематики навчальної дисципліни із зазначенням форм організації 

навчального процесу і обсягу їх годин, визначений за календарем поточного 

року на І або ІІ навчальний семестр. Календарний план  проведення 

розробляється на кожний вид занять окремо. (додаток Г). 

 

5. Конспекти лекцій (зміст теоретичних занять) 

Конспект лекцій з дисципліни розробляється відповідно до вимог 

навчальної програми дисципліни, розглядається та затверджується на 

засіданні кафедри. Він є результатом творчості викладача, постійно 

поповнюється новим навчальним матеріалом. До нього можна додавати 

ілюстрований матеріал, статті з газет тощо. Допускається як повний, так і 

стислий конспективний виклад змісту лекції 

 

Орієнтовна структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу, або засвоєння 

нових знань) 

План лекції: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 

7. Підведення підсумків заняття 

8. Видача завдання для самостійної роботи 

 

Приклади формулювання мети (навчальна, дидактична) лекційних 

занять 

- оволодіти знаннями; 

- засвоїти властивості, закони; 
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- усвідомити значення, роль; 

- засвоїти особливості; 

- ознайомитись з принципами організації, дій, улаштування, змістом 

- засвоїти інформацію; 

- сформулювати поняття, уявлення; 

- систематизувати знання; 

- розширити знання, сферу, область; 

- узагальнити знання, новий матеріал; 

- закріпити знання, новий матеріал; 

- завершити вивчення; 

- провести контроль знань; 

- перевірити рівень засвоєння знань; 

- установити взаємозв’язок, залежність, рівень знань. 

 

Зразок оформлення конспекту лекцій з дисципліни (додаток Д). 

 

6. Плани практичних (лабораторних, семінарських) занять  

Плани занять оформлюються на кожен вид заняття (семінарське, 

практичне, лабораторне). Плани занять оформлюються за наведеною схемою 

(додаток Е). Як варіант оформлення рекомендується зводити усі плани у 

книгу. 

Орієнтовна структура практичного заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Формування вмінь і навичок студентів (закріплення вмінь і навичок або 

перевірка вмінь і навичок) 

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

6. Поточний контроль виконання роботи 

7. Узагальнення та систематизація вмінь і навичок 

8. Підведення підсумків заняття 

9. Видача завдання для самостійної роботи 

 

 

 



8 
 

Орієнтовна структура лабораторного заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Інструктаж з техніки безпеки 

6. Вступний інструктаж студентів щодо виконання лабораторної роботи  

7. Самостійне виконання студентами завдань лабораторної роботи 

Зміст основної частини заняття (зміст завдання): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

8. Поточний контроль виконання роботи, консультативна робота 

9. Захист звітів про роботу 

10. Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок 

11. Підведення підсумків заняття 

12. Видача завдання для самостійної роботи 

13. Прибирання робочих місць 

 

Орієнтовна структура семінарського заняття 

1. Організаційна частина  

2. Повідомлення теми, мети заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів  

4. Мотивація навчальної діяльності  

5. Вступне слово викладача 

6. Бесіда (диспут, дискусія, заслуховування рефератів, обговорення доповідей 

та рефератів, рецензування відповідей студентів тощо) 

Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару): 

1._______________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

8. Заключне слово викладача 

9. Підведення підсумків заняття 

10. Видача завдання для самостійної роботи 
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Приклади формулювання мети заняття 

Дидактична (навчальна) мета 

Семінарські заняття 

- систематизувати та поглибити знання за темою, розділом; 

- узагальнити закон; 

- поглибити уявлення, сутність; 

- залучити до аналітичної діяльності; 

- залучити до творчої діяльності; 

- поглибити знання; 

- розширити знання, сферу, область; 

- завершити формування, дослідження, вивчення; 

- залучити до самостійного оперативного рішення. 

Практичні заняття: 

- сформувати навички в техніці виконання; 

- навчити новому способу дії; 

- оволодіти навичками; 

- відпрацювати навички, прийоми; 

- сформувати професійні уміння; 

- засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навички; 

- сформувати чітке уявлення про послідовність; 

- закріпити відомі способи дій; 

- сформувати уміння застосовувати знання в комплексі; 

- залучити до творчої діяльності. 

Лабораторні заняття: 

- експериментально підтвердити теоретичні положення; 

- набути навички роботи з лабораторним обладнанням, приладами; 

- оволодіти методикою експериментальних досліджень. 

 

Виховна мета 

- створити атмосферу емоційного підйому; 

- викликати почуття гордості, інтересу, відповідальності, 

співпереживання, співчуття, радості поваги; 

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене 

ставлення до виконуваної роботи, аналітичний погляд на …); 

- досягти усвідомлення…; 

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити; 

- пробудити в пізнавальній, творчій, трудовій діяльності прагнення до 

…; 

- прививати культурну поведінку; 
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- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство, 

здібності до …; 

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок; 

- формувати відповідальне ставлення до…; 

- виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання самостійно; 

- сприяти формуванню правової грамотності; 

- формувати відбіркову спрямованість сприймання (властивостей 

предметів, часу, дій, руху тощо); 

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь 

у процесі навчання); 

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення; 

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, 

стійкість); 

- формувати професійні якості: окомір, швидкість реакції, просторове 

уявлення; 

- формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій. 

 

7. Методичні рекомендації для практичних (лабораторних, 

семінарських) занять 

Методичні рекомендації для практичних (лабораторних, семінарських) 

занять розробляються згідно рекомендацій зі створення та видання 

навчальної, навчально-методичної та наукової літератури в ОДАУ. 

 

8. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 

8.1. Зміст самостійної роботи студентів 

Цей розділ містить орієнтований тематичний план та методичні 

матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів з дисципліни 

(додаток Ж). 
Для допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно над 

конкретною темою навчальної дисципліни викладач готує методичні 

рекомендації, основними складовими яких можуть бути: 

1. Тема; 

2. План (конкретні завдання); 

3. Література; 

4. Методичні рекомендації щодо розкриття питань плану або виконання 

практичних завдань; 

5. Перелік питань для самоперевірки. 

Рекомендується викладачам складати робочі зошити (звіти) для 

самостійної роботи студентів у вигляді графічних зображень, таблиць 

систематизованого матеріалу з переліком вхідних даних, одержаних під час 
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вивчення інших навчальних дисциплін або попередніх тем з даної 

дисципліни, перелік завдань з теми. 

8.2. Індивідуальні практичні завдання для самостійної роботи 

студентів 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

- переробка інформації, отриманої безпосередньо на лекційних, 

практичних і семінарських заняттях; 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 

самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, огляди, звіти тощо); 

- виконання підготовчої роботи до лабораторних і практичних занять; 

- виконання індивідуальних практичних, розрахункових, графічних 

завдань; 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

Викладач не обмежується у виборі інших завдань самостійної роботи за 

умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі 

дисципліни. 

 

9. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до 

їх виконання 

9.1. Тематика курсових робіт (проектів) – це перелік тем курсових робіт 

(проектів) з навчальної дисципліни. Тематику робіт (проектів) розглядають 

на першому засіданні кафедри до початку поточного навчального року, 

затверджує тематику  робіт (проектів) завідувач кафедри. 

9.2. Науково-педагогічний працівник, який викладає дисципліну  

розробляє методичні рекомендації до курсових робіт (проектів) Цей розділ 

включає мету виконання роботи (проекту), її завдання та структурну схему, 

тематику робiт (проектiв), яка  вiдповiдає завданням навчальної дисципліни i 

пов'язана з практичними потребами конкретного фаху, а також методичні 

рекомендації для студентів щодо виконання та оформлення курсових робіт 

(проектів) та нормативні положення, інструкції щодо виконання курсового 

проекту (роботи) тощо. 

 

10. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт для 

студентів заочної форми навчання 

Цей розділ містить матеріали, що забезпечують виконання контрольних 

робіт студентами заочної форми навчання: 

- завдання контрольних робіт; 

- методичні вказівки або рекомендації щодо їх виконання, зокрема 

приклад виконання та оформлення відповідної контрольної роботи; 

- рекомендовану літературу, необхідні довідникові дані тощо. 
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Якщо завдання контрольної роботи розроблені викладачем самостійно, 

вони повинні бути затверджені на засіданні кафедри. 

 

11. Програма та методичні рекомендації щодо проведення 

навчальної практики 

11.1. Програма навчальної практики. 

Програму практики (за її наявності) розробляють відповідно до 

«Положення про проведення практики студентів в Одеському державному 

аграрному університеті».  

11.2. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики 

Науково-педагогічний працівник, який викладає дисципліну, визначає 

мету, загальний зміст та вимоги до навчальної практики; зазначає первинні 

професійні уміння (компетенції), що мають бути сформовані,  та 

господарські, навчальні чи наукові об’єкти, на яких її буде організовано. 

 

12. Методичне забезпечення контролю знань студентів містить: 

12.1. Питання до іспиту (заліку). Науково-педагогічний працівник, 

який викладає дисципліну, розробляє та готує перелік питань. Теми, винесені 

на самостійне вивчення до іспиту (заліку) повинні, входити до переліку 

питань. 

12.2. Пакет завдань для модульних контрольних робіт. 

Лектор (науково-педагогічний працівник), який викладає дисципліну, 

розробляє та готує  пакет завдань для модульних контрольних робіт. Питання 

для модульної контрольної роботи беруть з переліку питань, що виносяться 

на залік або іспит. Модульну контрольну роботу мають виконувати всі 

студенти.  

Якщо модульна  контрольна робота письмова, вона проводиться за 

варіантами.  

12.3. Пакет завдань для комплексної контрольної роботи.  

Пакет завдань для комплексної контрольної роботи – це сукупність 

документів, які мають забезпечити об’єктивне оцінювання рівня залишкових 

знань студентів з навчальної дисципліни.  

Науково-педагогічний працівник ОДАУ розробляє пакет завдань для 

комплексної контрольної роботи згідно «Положення про оцінювання 

залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисцилін у формі 

комплексних контрольних робіт у Одеському державному аграрному 

університеті». 

12.4. Фонд тестових завдань включає в себе: базову компоненту знань, 

вмінь і навичок, організаційно-методичні вказівки, виписка із робочого 

навчального плану спеціальності, перелік питань, які виносяться на модульні 

контрольні роботи, тестові завдання на виконання модульних контрольних 

робіт (додаток Є). 

Тестові завдання необхідно сформувати так, щоб вони передбачали 

можливість автоматизованої перевірки за допомогою комп’ютерної техніки. 
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Довідковий матеріал, необхідний для вирішення тестових завдань, необхідно 

подавати безпосередньо в тестовому завданні. 

12.5. Екзаменаційні білети. Питання до екзаменаційних білетів 

розробляються науково-педагогічним працівником, який викладає 

дисципліну, розглядаються на засіданні кафедри, затверджуються 

завідувачем кафедри. 

Теми, винесені на самостійне вивчення, повинні входити до 

екзаменаційних білетів. 

Як правило, екзаменаційний білет містить два теоретичних питання з 

курсу дисципліни та одне практичне завдання (задача, проблемна ситуація, 

графічне завдання тощо), див. додаток З. 

 

13. Забезпечення дисципліни посібниками та підручниками 

Науково-педагогічний працівник, який викладає дисципліну, розробляє 

та готує перелік посібників та підручників, які рекомендовано при вивченні 

дисципліни (додаток І). 
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ДОДАТОК А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

_______________________________________ 
(назва факультету) 

__________________________________________ 
(назва кафедри) 

                                                                                  

                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                Декан факультету,  вчене звання 

                                                                  

                                                                 ___________________________________ 
                                                                                            (Підпис)                           ( ініціали, прізвище)                    

                                                                 « ___ » ___________________  201___ р. 

                       

     

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

ДИСЦИПЛІНИ 

«____________________________» 
(назва дисципліни) 

 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «________________» 

____ курс ( ____ семестри) 

Галузь знань     ____________________________________________ 
                     (шифр та найменування галузі знань) 

 

      Спеціальність     ______________________________________________ 
                                                                    (код та найменування  спеціальності підготовки фахівців) 

 

 

                                       Розробники: _________________________________ 
                                                              (науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініцівіали) 

 

 

 

 

ОДЕСА – 20___ 
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   Додаток Б 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ___________________ 
                   (назва) 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Завідувач кафедри, вчене звання 

_______________________________                                                                                         

(Підпис)                           ( ініціали, прізвище) 
 « ___ » __________________ 201_ _р. 

          «ПОГОДЖЕНО» 

         Декан __________________________ 
                                 (назва факультету)  

        _____________________________                                                                                         

(Підпис)                           ( ініціали, прізвище) 
        « ___ » ___________________ 201___р. 

  

                             

                                                                           «ПОГОДЖЕНО» 

                     Проректор з навчально-методичної роботи 

                                                                         _____________________________   

                                                                                                              (Підпис)                     ( ініціали, прізвище) 
                                                                         « ___ » ________________ 201__ р. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

______________________________________________________________________ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

     

   галузь знань     ____________________________________________ 
                     (шифр та найменування галузі знань) 

    

        спеціальність  ________________________________________________________ 
(код та найменування спеціальності) 

 

        спеціалізація_________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

 

        факультет    __________________________________________________ 
                                                                               (назва факультету) 

 

 

 

 

ОДЕСА  – 20___
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Робоча програма __________________________________для студентів 
(назва навчальної дисципліни)     

 

за спеціальністю _______________________________________________.  

 

 

Розробники:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
                                    (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Протокол від “____”________________20___  року № ___ 

 

Завідувач кафедри 

 _________________________  _______________ (__________________) 
                                                             (підпис)                          (прізвище та ініціали)          

 

 

_________, 20__ рік 

 ________, 20__  рік 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

здобувача вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

_______________ 
(шифр і найменування) 

Спеціальність 

_______________ 
(код і найменування ) 

Обовязкова 

(вибіркова) 

 

Модулів –  Рік підготовки 

Змістових модулів –  -й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __________ 

                                                            

Семестр 

Загальна кількість 

годин –   

-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

____________________ 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екз. залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета .............. 

Завдання ..................... 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: .................... 

вміти: ................... 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. .......... 

Тема 1. ...... 

Тема 2. .... 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 
л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва             

Тема 2. Назва              

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

            

Змістовий модуль 2. Назва 

Тема 1. Назва             

Тема 2. Назва              

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

            

Усього годин              

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             
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5. Теми семінарських/лабораторних/практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

… Разом  

                                                                                                           

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Питання (тема) Кількість 

годин 

1   

2   

 Разом   

 

7. Індивідуальні завдання 

 

8. Методи навчання                                                  

 

9. Методи контролю 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

10. Методичне забезпечення 

1. ... 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. ... 

Допоміжна 
1. ... 

12. Інформаційні ресурси 

 

 

 

 

СУМА 

БАЛІВ  

ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 

1-34 F 
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ДОДАТОК В 

                                  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

            Проректор з навчально-методичної роботи 

                                                              _______________   вчене звання, ініціали    

                                                              « ___ » ___________ 20__ р. 

 

 

 

______________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

підготовки ______________________________________________________ 
(ступінь здобувача вищої освіти) 

 

спеціальності ____________________________________________________ 
                        (код та найменування спеціальності) 

 

(шифр за ОПП________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____ рік 
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Одеським державним аграрним університетом 

                                                                 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 

_________________________________________________________________                                        

_________________________________________________________________                                                 

_________________________________________________________________                             

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною радою 

університету від “____”  ___________ 20___ року, протокол №__ 
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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “_______________________” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

______________________ спеціальності «___________________________» 
(ступінь здобувача вищої освіти)                                                         (код та найменування спеціальності) 

 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є 

_______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Міждисциплінарні зв’язки: ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. 

2. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “___________________” є  

__________________________________________________________________ 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “________________”                 

є _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

вміти: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ годин(и) 

________ кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Змістовий модуль 2. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Рекомендована література 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання   _____________________ 

__________________________________________________________________ 
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ДОДАТОК Г 

 

 

Одеський державний аграрний університет 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ _______________ З 

ДИСЦИПЛІНИ _________________________________ 
                                                                                     (вид заняття)  
     

 для студентів _________________ факультету, курс________  Група                   

за _____ семестр 20__ - 20__ н.р. 

 

№ 

з\п 

Тема заняття Обсяг 

годин 

Дата  Пара за 

розкладом 

Корпус, 

аудиторія 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

          

      Науково-педагогічний працівник             ______________  

 _______________________ 
                                                                      Підпис                                       (ініціали, 

прізвище) 

            

            Завідувач кафедри                    ______________   

 _____________________ 
                                                                       Підпис              (ініціали, 

прізвище)
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ДОДАТОК Д 

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

_______________________________________ 
(назва факультету) 

__________________________________________ 
(назва кафедри) 

                                                                                  

  

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«____________________________» 
(назва дисципліни) 

 

для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «________________» 

____ курс ( ____ семестри) 

 

      Спеціальність     ______________________________________________ 
                                                                    (код та найменування  спеціальності підготовки фахівців) 

 

                                       Розробник: _________________________________ 
                                                              (науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали) 

 

                                       Конспект розглянуто та схвалено 

                                       на засіданні кафедри____________________________ 
                                                                                                                                (назва кафедри) 

                                       Протокол №____від «___»_________________ 20__р. 

 

 

 

ОДЕСА – 20___ 
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ЛЕКЦІЯ № ___________________________________________________ 

 

Тема лекції:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

План лекції 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

Література: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

Зміст лекції 

1. 

2. 

3. 
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ДОДАТОК Е 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 

 

з дисципліни___________________________________________________ 

 

курс______________________група________________________________ 

 

 

 

Тема заняття :________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

Мета  заняття :_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Матеріальне забезпечення :____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Контрольні запитання :________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ХІД РОБОТИ : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

План склав :                                                    ______________________________ 
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ДОДАТОК Є 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

__________________________________________ 
(назва кафедри) 

 

   

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                 Декан __________________________ 
                                                                                                       (назва факультету)  
                                                                                   ______________________________ 
                                                                                                                             (Підпис)                  ( ініціали, прізвище) 

 

                                                                                  « ___ » ________________ 201___р. 

 

 

 

 

ФОНД ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

з дисципліни “ _____________________________ ” 
             (назва дисципліни) 

 

для підготовки фахівців  спеціальності ______________________________ 
                                                                    (шифр і назва спеціальності)   

 

здобувача ступеня вищої  освіти  “ _______________ ” 
                                                                                      (бакалавр, магістр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА –  20__ 
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Фонд тестових завдань складений на основі програми дисципліни 

«__________________»  для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 

«__________________»  спеціальності ____________________________ , 

затвердженої (ким, дата затвердження) 

         

         Фонд тестових завдань складений  ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Фонд тестових завдань  затверджено на засіданні кафедри __________________ 

“_______”  _________________ 201__ р., протокол № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________________,  

______________   ________________ _______________________ 
       (вчена ступінь)                                (підпис)                                                (ініціали, прізвище) 

 

“_______”  ________________ 201__ р. 
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1. БАЗОВА КОМПОНЕНТА ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК 

 

Мета навчальної дисципліни___________________________________ 

 

Завдання навчальної дисципліни ________________________________ 

1)  

2) 

3)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни ______________студент 

повинен  

знати: ____________________________________________________; 

вміти: _____________________________________________________. 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

ВИПИСКА 

із робочого навчального плану факультету 

 

 Дисципліна __________________ вивчається протягом _______ семестрів. 

З дисципліни передбачено проведення ______ модульних контрольних робіт на 

лабораторних заняттях. Якість засвоєння матеріалу навчальної дисципліни 

оцінюється в балах за шкалою університету (дивитись робочу навчальну 

Нормативні 

дані 

 

 

Форма 

навчання 

 

К
у
р

с 

С
ем

ес
т
р

 

В
сь

о
г
о
 г

о
д

и
н

 

 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 з
а
л

ік
о
в

и
х
 

м
о
д
у
л

ів
 

Г
о
д
и

н
 з

 в
и

к
л

а
д
а
ч

ем
 В тому числі, 

годин 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
, 

г
о
д

и
н

 

К
у
р

со
в

и
й

 п
р

о
ек

т
 

 

З
в

іт
н

іс
т
ь
  

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

Денна 

 

 

I 

 

 

 

1 

 

180 

 

2 

 

84 

 

28 

 

56 

 

96 

 

- 

 

залік 

 

 

2 

 

180 2 96 32 64 84 

 

КП іспит 
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програму). Порядок проведення модульного контролю знань студентів 

викладено в  «Положенні про систему оцінювання успішності навчання 

здобувачів вищої освіти в Одеському державному аграрному університеті». 

          Для підготовки до модульної контрольної роботи складені питання в 

об’ємі робочої навчальної програми. 

Для проведення модульних контрольних робіт розроблені тести. З 

кожного модуля складено по_____  тестових завдань, тестові завдання мають не 

менше _____ варіантів відповіді. Всі тестові завдання виконуються студентами 

на комп’ютері. При проведенні модульної контрольної роботи студенту буде 

видаватись ____ тестових завдань. При проведенні іспиту (якщо передбачено 

програмою) студенту буде видаватись _____ тестових завдань. 
 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНІ 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

Модульна контрольна робота №1 

1.  

2. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n 

Модульна контрольна робота №2 

1.  

2.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n 

4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

Модульна контрольна робота №1 

1.  

2.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n 

Модульна контрольна робота №2 

1.  

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n 
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Додаток Ж 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА 

САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ 

з дисципліни _____________________________________ 

за спеціальністю___________________________________ 

 

№ 

п/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин на 

самостійне вивчення 

   

   

   

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ 

 

Тема: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Питання (завдання) для самостійної роботи  

1. 

2. 

 

Література 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Методичні рекомендації 

1. 

2. 

3. 

 

Питання для самоконтролю 

1. 

2. 

3. 
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ДОДАТОК З 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Ступень вищої освіти  (бакалавр чи магістр) 

Спеціальність __________________________      Семестр  ________________                             

 

Навчальна дисципліна   _____________________________________________ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____ 

1. ___________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________. 

4. ___________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри_______________________ 

Протокол № ___  від „___”  __________________ 201___ року 

 

Завідувач кафедри ________________                _________________ 
                                                                                           (підпис)                                      (прізвище та ініціали)        
Екзаменатор        ___________________             ___________________ 
                                                               ( підпис)                                                               (прізвище та ініціали)      

 

Примітки: 

1. Форму призначено для запису змісту питань, що виносяться на 

підсумковий контроль і пропонуються одному зі студентів. Розробляється 

екзаменатором, розглядається на засіданні кафедри. Підписується 

екзаменатором і завідувачем кафедри. 

2. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Екзаменаційного білета» залежно від специфіки та 

профілю вищого навчального закладу. 

3. Формат бланка – А5 (148210 мм), 1 сторінка. 
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ДОДАТОК И 

АНАЛІЗ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ   

дисципліни «_______________________»  
                                                                                          (назва дисципліни) 

підручниками та навчальними  посібниками на 20__-20__ н.р. 

 

№ 

з/п 

 

Назва підручника 
Автор підручника 

Р
ік

 в
и

д
а

н
н

я
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

п
р

и
м

ір
. 

у
 б

іб
л

іо
ец

і 

1     

2     

3     

4     

5     

 

   Завідувач кафедри  ______________    _____________________ 
                                                                 Підпис         (ініціали, прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


