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Зазначене Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту», Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ (2015 року), 

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу 

підготовки фахівців в ТДАТУ (2015 року) та Положення про оцінювання знань 

студентів ТДАТУ (2016 року). 

Метою зазначеного Положення є встановлення єдиних вимог в 

Таврійському державному агротехнологічному університеті до структури, 

правил оформлення та критеріїв оцінювання знань студентів з навчальної 

дисципліни. 

В Положенні викладені основні розділи робочої програми навчальної 

дисципліни, які розкривають мету та завдання дисципліни, програму та 

структуру навчальної дисципліни, а також перелік питань, які виносяться на 

оцінювання знань студентів і перелік рекомендованої літератури. 

 

 

 

 

Розробники: ЛОМЕЙКО О.П., КЮРЧЕВ С.В., КАРМАН С.В.,  

ВЕРШКОВ О.О., ІВАНОВА І.Є., НАЗАРЕНКО І.П., ОЛЕКСІЄНКО В.О.,  

ГРИГОРЕНКО О.В., СМЕЛОВ А.О., КВІТКА С.О., КУКІНА Н.В. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ректора університету  

від 27.12.2016 року  № 209-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу програму навчальної дисципліни 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про робочу програму навчальної дисципліни розроблено у 

відповідності до Положення про організацію освітнього процесу підготовки 

фахівців в ТДАТУ та Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ за 

вимогами кредитно-модульної система навчання. Метою Положення є 

встановлення єдиних вимог в університеті до структури, правил оформлення та 

критеріїв оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни. 

1.2 Робоча програма навчальної дисципліни — є нормативним 

документом університету, що розробляється до початку навчального року 

ведучим викладачем (лектором) для кожної навчальної дисципліни на основі 

освітньо-кваліфікаційної характеристики або стандарту вищої освіти 

відповідного рівня вищої освіти та навчального плану підготовки фахівців 

відповідного напряму підготовки (спеціальності). 

1.3 Робоча програма навчальної дисципліни за своїм змістом є 

документом, що визначає мету, завдання дисципліни, обсяги знань та вмінь, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики або стандарту вищої освіти відповідного рівня вищої освіти 

майбутнього фахівця, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни з 

урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що виключає дублювання 

навчального матеріалу при вивченні спільних для різних курсів проблем, та 

необхідне методичне забезпечення і вимоги до оцінювання знань студентів. 

1.4 На основі робочої програми розробляється навчально-методичний 

комплекс з дисципліни, який забезпечує успішне опанування програмного 

матеріалу. 
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1.5 Робоча програма розробляється окремо для кожного напряму 

підготовки (спеціальності), на кожний семестр та для денної форми навчання. 

Для заочної форми навчання – на весь курс навчання. 

 

2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Складові робочої програми 

Робоча програма розробляється за такою структурою: 

Опис навчальної дисципліни  

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни  

Перелік питань, що виносяться на підсумкові модульні контролі 

Рекомендована література (базова і допоміжна) 

Інформаційні ресурси 

 

2.2 Зміст розділів робочої програми  навчальної дисципліни 

2.2.1 Опис навчальної дисципліни 

Інформація по цьому розділу оформлюється у формі таблиці, яка 

складається з трьох стовпчиків (граф).  

У першому, у відвідній комірці, вказується кількість кредитів і загальна 

кількість годин на дисципліну, змістових модулів та розрахунок тижневого 

навантаження аудиторних занять та самостійної роботи студентів.  

У другому стовпчику: шифр та галузь знань; шифр та назва напряму 

підготовки або шифр і назва спеціальності за переліком з 2016 року; освітньо-

кваліфікаційний рівень, або ступінь вищої освіти відповідно Закону про вищу 

освіту для вступників з 2016 року. 

У останньому - рік підготовки, семестр, кількість годин відведених на 

лекційний і лабораторно-практичний курс, вид контролю (диференційований 

залік або екзамен) (Додаток Д).  
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Якщо дисципліна містить, згідно навчального плану, «вшиту» навчальну 

практику, то цей стовпчик доповнюється коміркою «Навчальна практика» та 

коміркою для вказівки кількості відведених на практику годин перед 

відповідними комірками для самостійної роботи. 

2.2.2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

В цьому розділі необхідно сформулювати мету та завдання навчальної 

дисципліни, а також має бути чітко визначено - що повинен знати і вміти 

студент після опанування даної дисципліни. 

2.2.3 Програма навчальної дисципліни 

В даному розділі необхідно надати назву змістових модулів та теми 

лекцій з посиланнями на літературу. Також має бути представлено орієнтовний 

перелік питань, що виноситься на ці теми. 

2.2.4 Програма навчальної практики 

Наводиться перелік тем які включені до «вшитої» програми навчальної 

практики. В іншому випадку розділ не оформлюється. 

2.2.5 Структура навчальної дисципліни 

Подається  розподіл навчального часу за  видами занять відповідно до 

робочого навчального плану (Додаток Е). Якщо дисципліна викладається не 

кожного тижня, то в графі «Номер тижня» проставляти тижні через кому. 

Наприклад 1,2; 3,4. Для заочної форми навчання графа має назву «Номер за 

порядком». 

2.2.6 Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

До розділу входять перелік програмних питань, що охоплюють зміст 

робочої програми дисципліни та виносяться на перший та другий підсумкові 

модульні контролі. 

2.2.7 Рекомендована література  

Рекомендована література складається з базової і допоміжної літератури.  

До базової літератури варто відносити нормативні документи, основні 

вітчизняні, найкращі зарубіжні підручники та навчальні посібники  з 

урахуванням їх наявності  в бібліотеці університету. 
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В список допоміжної літератури  відносяться різні довідкові, періодичні 

видання, наукові монографії, статті, методичні рекомендації тощо відповідної 

тематики. 

Рекомендована література повинна бути оформлена згідно вимог  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

2.2.8 Інформаційні ресурси   

Інформаційні ресурси  мають містити нормативну базу, джерела Інтернет, 

посилання на сайт кафедри, навчально-інформаційний портал університету, 

адреси бібліотек тощо. 

 

3 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

3.1 Робоча програма ухвалюється на засіданні кафедри та методичній 

комісії факультету, на якому викладається дисципліна, і затверджується 

завідувачем кафедри та головою методичної комісії після надання витягу з 

протоколу засідання кафедри.. 

3.2 Титульна сторінка робочої програми навчальної дисципліни 

оформлюються відповідно до наведеного зразка (Додатки А, В). Зверху по 

центру вказуються назва міністерства, навчального закладу, повна назва 

кафедри. По центру титульного листа вказується повна назва навчальної 

дисципліни, шифр і повна назва напряму підготовки або спеціальності, 

освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь вищої освіти) (з вказівкою на основі 

якого освітнього рівня проводиться навчання) та назва факультету на якому 

викладається дисципліна. Внизу по центру вказується навчальний рік, для якого 

розроблена робоча програма. Титульний лист робочої програми затверджується 

завідувачем кафедри на якій викладається навчальна дисципліна. 

3.3 Друга сторінки робочої програми оформлюються відповідно до 

наведеного зразка (Додаток Б, Г). Вказуються призначення робочої програми, її 

розробники (вчена ступінь, вчене звання, П.І.Б.), номера протоколів та дати 

затвердження на засіданні відповідної кафедри та на засіданні методичної 
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комісії факультету (ННІЗУП). Протоколи підтверджуються підписом завідувача 

кафедри та головою методичної комісії факультету (ННІЗУП) на другій 

сторінці робочої програми. 

3.4 При затвердженні робочої програми, вона перевіряється завідуючим  

кафедрою на відповідність навчальному плану та методичною комісією 

відповідного факультету на відповідність навчальній програмі дисципліни та 

вимогам даного Положення. 
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Додаток А 

(обов’язковий) 

Зразок титульного листа робочої програми навчальної дисципліни за 

переліком напрямів підготовки до 2016 року 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «Технічний сервіс в АПК» 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедрою 

професор _________В.А.Дідур 

___ ______________2016 року 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«Ремонт машин та обладнання» 
 

напрям підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва" 

ОКР Бакалавр 

(на основі повної загальної середньої освіти) 

механіко-технологічний факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016– 2017 н.р. 
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Додаток Б 

(обов’язковий) 

Зразок другого листа робочої програми навчальної дисципліни за переліком 

напрямів підготовки до 2016 року 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Ремонт машин та обладнання» 

для студентів за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового виробництва» ОКР Бакалавр.          -:Мелітополь, 

ТДАТУ - 19 с. 

 

 

Розробник: к.т.н., доцент Смєлов А.О. 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Технічний сервіс в 

АПК» протокол № 1 від 30 серпня 2016 року  

Завідувач кафедри ТС АПК 

проф. ______________ В.А.Дідур 

 

 

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету 

за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва» ОКР «Бакалавр» 

Протокол № 1 від  16  вересня 2016 року  

Голова, доц. _________ А.О.Смєлов 

 

 

 

 Смєлов А.О. 2016 рік 
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Додаток В 

(обов’язковий) 

Зразок титульного листа робочої програми навчальної  

дисципліни (ННІЗУП) за переліком спеціальностей з 2016 року 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра «Технічні системи технологій тваринництва» 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. зав. кафедри 

доц._________Б.В. Болтянський 

___  _______________2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

«Механізовані технології в виробництві с.-г. продукції» 

 

 

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»  

зі спеціальності 208 «Агроінженерія» 

(на основі молодшого спеціаліста») 

 

Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016–2017 н.р. 

 

Додаток Г 
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(обов’язковий) 

Зразок другого листа робочої програми навчальної дисципліни (ННІЗУП) за 

переліком спеціальностей з 2016 року 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни  «Механізовані технології в 

виробництві с.-г. продукції» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі 

спеціальності 208 «Агроінженерія» на основі молодшого спеціаліста ННІЗУП. –

:Мелітополь, ТДАТУ – 13 с. 

 

Розробник: к.т.н., доцент Болтянський Б.В.  

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Технічні системи 

технологій тваринництва» 

Протокол № 1 від 30 серпня 2016 року  

В.о. зав. кафедри ТСТТ, 

доц.________________ Б.В. Болтянський  

 

Схвалено методичною комісією механіко-технологічного факультету зі 

спеціальності 208 «Агроінженерія» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Протокол № 1  від  16 вересня  2016 року  

Голова, доц.  _______________ А.О. Смєлов 

 

Схвалено методичною комісією Навчально-наукового інституту 

загальноуніверситетської підготовки    

Протокол № 1  від  29 вересня  2016 року  

Голова, доц.  _______________ Т.В. Караєва   

 

 

 

 Болтянський Б.В. 2016 рік 

Додаток Д 



 12 

(обов’язковий) 

Зразок опису навчальної дисципліни за переліком спеціальностей  

з 2016 року 

 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

заочна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 4   

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 
(нормативна або вибіркова) 

Загальна кількість  

годин – 120 годин  

Спеціальність:  

208 «Агроінженерія» 
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  1-й  1, 2-й  

Тижневе навантаження:  

     - аудиторних  

занять ___ год. 

     - самостійна робота  

студента  ___год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  4+4 год.  

Лабораторні 

заняття  
0+8 год.  

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
104 год.  

Форма контролю:  

диференційований залік 
(екзамен або диференційований залік)  

 

 

 

 

 

 

Додаток Е 
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(обов’язковий) 

Зразок структури навчальної дисципліни  

 

4  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основні складові технологічного процесу ремонту   

                                      машин та обладнання 

1 

Лекція 1 

Тема 1. Вступ. Стан  та 

перспективи розвитку 

ремонтно-обслуговую-

чої бази с.г. техніки. 

Теоретичні основи 

ремонту машин та 

обладнання. 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Дослідження 

зношування 

конструкційних 

матеріалів. 

Дослідження зносів 

деталей методом 

штучних баз 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторної роботи 1 - - - 5 1 

…        

6 

Лабораторна 

робота 6 

Обкатування, 

випробування та 

контрольний огляд 

двигуна після ремонту 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторної роботи 6 - - - 7 1 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 -  50 год. 6 12 - 32 50 

Змістовий модуль 2. Відновлення і ремонт складальних одиниць.   

                                      Якість ремонту. 

7 

Лекція 4 

Відновлення посадок 

з’єднань. Класифікація 

способів відновлення 

деталей. Зварювання та 

наплавлення.  

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 
Ремонт гільз циліндрів - 2 - - 4 

         Продовження додатку Е 
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7 Самостійна 

робота 7 
Підготовка до 

лабораторної роботи 7. 
- - - 3 1 

…        

15 

Практичне 

заняття 7 

Розрахунок очікуваних 

техніко-економічних 

показників 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 15 

Структура собівартості. 

Накладні витрати. 

Економічна 

ефективність 

спроектованого ТП 

- - - 5 2 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 - 58 год. 8 4 14 32 50 

    Залік - 

   Всього з навчальної дисципліни - 108 год. 100 
Примітка: В цьому прикладі -  лекції через тиждень, а лабораторні або практичні кожного 

тижня. 

 

Приклад оформлення структури навчальної дисципліни з «вшитою» 

навчальною практикою 

17,18 

Лекція №9  
Винахідництво і 

раціоналізаторство. 

Основи патентування. 
2 - - - - 

Лабораторна  

робота 17 

Економічна 

ефективність наукових 

досліджень. 
- 2 - - 2 

Лабораторна  

робота 18 

Економічна 

ефективність наукових 

досліджень 

(продовження) 

- 2 - - 2 

 

ПМК 2 

Підсумковий 

контроль за 

змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 - 42 год. 10 20 - 12 35 

Екзамен 30 

Всього  - 78 год.       Ваговий коефіцієнт  кд = 0,8                           nд = 100 

Навчальна практика – 72 год.   Ваговий коефіцієнт кпр =0,2    nпр = 100 

Всього з навчальної дисципліни - 150 год.  nзаг = кд nд + кпр nпр = 100 

Примітка:  nзаг –загальна кількість балів; 

                   кд - ваговий коефіцієнт з дисципліни; 

                   nд – кількість балів з дисципліни; 

                   кпр - ваговий коефіцієнт з практики; 

                   nпр - кількість балів за практику. 
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