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галузь знань    20 «Аграрні науки та продовольство»
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                          (спеціалізація «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
                           виробництва»
                          кваліфікація «Технік-механік»)
 спеціальність  201 «Агрономія»
                          (спеціалізація «Виробництво і переробка продукції рослинництва»
                          кваліфікація «Агротехнік»)
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___________________________________________________________для студентів  

                                             (назва навчальної дисципліни)    

 спеціальності ________________________________________________________
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Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені (педагогічні)  звання)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Робочу  програму  розглянуто на  засіданні  циклової  комісії  
_____________________________________________________________________________

Протокол від «___» ____________ 20__ року  № ___

Голова  циклової  комісії______________________________________
                                                                 ( підпис)               (прізвище та ініціали)
                                                                
Схвалено методичною радою коледжу
Протокол від «_______»______________20__ року № __________
«_______» _____________20 __ року        

Голова _______________   __________________
                                                                                       (підпис)               (прізвище та ініціали)

Протокол від «___» ____________ 20__ року  № ___

Голова  циклової  комісії______________________________________
                                                                 ( підпис)               (прізвище та ініціали)
               
Схвалено методичною радою коледжу
Протокол від «_______»______________20__ року № __________
«_______» _____________20__  року        

Голова _______________   __________________
                                                                                        (підпис)               (прізвище та ініціали)

Протокол від «___» ____________ 20__ року  № ___

Голова  циклової  комісії______________________________________
                                                                 ( підпис)               (прізвище та ініціали)

                                                                         
Схвалено методичною радою коледжу
Протокол від «_______»______________20___ року № __________
«_______» _____________20__ року        

Голова _______________   __________________
                                                                                        (підпис)               (прізвище та ініціали)



1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма

навчання

Кількість кредитів - Галузь знань

(шифр і назва) 

_____________________

_______________________

____________________

____________________

   (код і назва) 

Спеціальність

___________________

___________________

____________________

    (код і назва) 

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

Нормативна

(за вибором)

Рік підготовки:

-й -й

Семестр

Загальна кількість годин - -й -й

Лекції

Тижневих годин для 

денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи

студента -

год год

Практичні, семінарські

год год

Лабораторні

год год

Самостійна робота

год год

Індивідуальні завдання:

год

Вид контролю:

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи  студента

становить:

     для денної форми навчання -

     для заочної форми навчання -



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ...........

Завдання ..........

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ..........

вміти: ..........

   Сформовані компетенції

 

3. Структура навчальної дисципліни

Семестр Кількість годин

денна форма заочна форма

всього у тому числі: всього у тому числі

л сп лаб. прак.

інд

с.р.с. л сп лаб. д.к.

р.

с.р.с.

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

1

2

4. Тематичний план

№ Назва розділу 

(модуля), 

теми (змістові 

модулі)

Кількість годин Навчально-метод.

література

Засоби

діагностики

всього
у тому числі:

л с,п лаб. пр.

інд.

с.р.с

І семестр 

Розділ (модуль)1. 

Назва

Тема (змістовий 

модуль)1. Назва

Тема  (змістовий 

модуль) 2. Назва

Разом за розділом 1



       Розділ  (модуль) 2. Назва

Тема (змістовий 

модуль) 1. Назва

  

 

    

 

 

 

 

 

Тема (змістовий 

модуль) 2. Назва

  

 

   

 

 

 

 

 

Разом за розділом 2
  

 

   

 

 

 

 

 

Всього годин
  

 

   

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Розділ (модуль)1. 

Назва

 
 

-  -  

 -

-

 

Тема (змістовий 

модуль) 1. Назва

-

Тема (змістовий 

модуль) 2. Назва

Разом за розділом 1

Всього годин
  

 

   

 

 

 

 

 



5. Теми семінарських занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин

1   

2   

...   

6. Теми практичних занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин

1   

2   

...   

7. Теми лабораторних занять

№

з/п

Назва теми Кількість

годин

1   

2   

...   

8. Самостійна робота

№

з/п

Назва теми (змістовий модуль) Короткий зміст Кількість

годин

1 ...

...

...

2 ...

 Разом  

              9. Методичне забезпечення



1. ..........

10. Рекомендована література

Основна

1. ..........

Допоміжна

1. ..........

11. Інформаційні ресурси

1. ...........

Примітка:

1.  Робоча  програма  навчальної  дисципліни  є  нормативним  документом  вищого

навчального  закладу  і  містить  виклад  конкретного  змісту  навчальної  дисципліни,

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби

поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується

заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

