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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни в Полтавській державній аграрній академії (надалі – 
Положення) – є складовою системи управління якістю освітньої діяльності і 
встановлює єдині вимоги до змісту й оформлення комплексів навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін (далі – КНД), за якими 
здійснюється підготовка фахівців у Полтавській державній аграрній академії 
(далі – ПДАА). 

1.2. Розробка КНД здійснюється науково-педагогічним працівником 
кафедри, у навантаженні якого заплановано навчальне навантаження на 
навчальну дисципліну. 

1.3. За потреби в комплексній багатофункціональній підготовці КНД, 
рішенням засідання кафедри створюються авторські колективи з розробки 
відповідних КНД. Розподіл функцій та обов’язків поміж науково-педагогічних 
працівників кафедри щодо розробки КНД здійснюється на засіданні кафедри 
одночасно із розподілом навчального навантаження та закріпленням 
навчальних дисциплін. 

1.4. КНД є інтелектуальною власністю його автора чи авторського 
колективу та майновою власністю ПДАА. КНД зберігається на кафедрі, автори 
якої здійснюють викладання даної навчальної дисципліни. 

1.5. Відповідальність за своєчасність та якість підготовки КНД несуть 
науково-педагогічні працівники (колектив науково-педагогічних працівників), 
що викладають навчальну дисципліну, завідувач кафедри, за якою закріплено 
навчальну дисципліну. 

1.6. Розроблений комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни подається на розгляд та обговорення на засідання 
кафедри, науково-методичної ради та затверджується завідувачем кафедри, 
головою науково-методичної ради відповідної спеціальності, проректором з 
науково-педагогічної роботи. 

1.7. Затверджений КНД може використовуватися протягом 3-х років зі 
щорічним переоформленням та затвердженням лише робочої програми 
навчальної дисципліни, пакету комплексних контрольних робіт та 
екзаменаційних білетів. КНД підлягає обов’язковому перегляду та 
перезатвердженню у випадку внесення до нього суттєвих змін, наприклад, після 
затвердження нової редакції освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
чи нового навчального плану. 

1.8. За умови суттєвої зміни загальної кількості годин (кредитів ЄКТС) і 
тематики, переглядається та затверджується програма навчальної дисципліни. 
У разі переоформлення програми навчальної дисципліни обов’язковому 
переоформленню та затвердженню підлягає КНД. 
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2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ,  
ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

2.1. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни представляє собою сукупність нормативних та навчально-
методичних матеріалів у друкованій та електронній формі, необхідних і 
достатніх для опанування та виконання здобувачами вищої освіти програми 
навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки фахівців 
за відповідною освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою 
спеціальності. 

Викладення матеріалу КНД має бути об’єктивним, науковим та логічно 
послідовним. 

Текст КНД викладають державною та/або англійською (іншою 
іноземною) мовою, лаконічно, без вживання складних мовних зворотів, 
жаргонних і некоректних виразів.  

2.2. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни містить: 

2.2.1. Титульний аркуш (додаток А). 
2.2.2. Складові КНД (додаток Б). У випадку відсутності (згідно з робочою 

програмою навчальної дисципліни) певних складових КНД, відповідний рядок 
у таблиці не наводять. 

2.2.3. Програма навчальної дисципліни. 
2.2.4. Робоча програма навчальної дисципліни, затверджена завідувачем 

кафедри, розроблена згідно з «Положенням про робочу програму навчальної 
дисципліни в ПДАА».  

2.2.5. Навчальний контент – конспект або короткий опорний конспект, 
або розширений план лекцій. 

2.2.6. Плани семінарських занять, якщо такий вид навчальних занять 
передбачений навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти та 
робочою програмою навчальної дисципліни. 

2.2.7. Плани практичних занять, якщо такий вид навчальних занять 
передбачений навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти та 
робочою програмою навчальної дисципліни. 

2.2.8. Завдання для лабораторних робіт, якщо навчальним планом 
підготовки здобувачів вищої освіти та робочою програмою навчальної 
дисципліни передбачено лабораторні заняття. 

2.2.9. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  
2.2.10. Набір питань, задач, завдань або кейсів для поточного контролю 

оволодіння компетентностями та підсумкового контролю результатів навчання 
здобувачів вищої освіти. 

2.2.11. Завдання комплексної контрольної роботи для післяатестаційної 
діагностики здобутих результатів навчання з навчальної дисципліни.  

2.2.12. Методичні розробки та тематика контрольних робіт (для заочної 
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форми навчання). 
2.2.13. Методичні розробки та тематика курсових робіт (проектів) (якщо 

курсові роботи (проекти) передбачені навчальним планом підготовки 
здобувачів вищої освіти та робочою навчальною програмою навчальної 
дисципліни). 

2.2.14. Програма практики з навчальної дисципліни (якщо практика 
передбачена навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти та 
робочою навчальною програмою навчальної дисципліни). 

 
3. ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1. Титульний аркуш – це перша сторінка КНД, що містить повні назви 

центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований ЗВО, закладу 
вищої освіти, назву навчальної дисципліни (відповідно до освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми та навчального плану), код і найменування 
спеціальності підготовки здобувачів вищої освіти (додаток А). 

3.2. Програма навчальної дисципліни визначає роль і значення 
відповідної навчальної дисципліни у підготовці фахівця. Програма 
розробляється провідними викладачами кафедри на основі освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми за структурою визначеною додатком 
В цього положення і затверджується науково-методичною радою спеціальності. 

3.2. Робоча програма навчальної дисципліни повинна містити виклад 
конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми 
вивчення навчальної дисципліни. 

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 
закладу вищої освіти і розробляється згідно з «Положенням про робочу 
програму навчальної дисципліни в ПДАА» на основі освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми підготовки здобувачів вищої освіти та згідно з 
навчальним планом. 

Розроблену робочу програму подають у складі розробленого КНД 
завідувачу кафедри та заслуховують і затверджують на засіданні кафедри до 
початку поточного навчального року.  

3.3. Навчальний контент – це конспект або короткий опорний конспект, 
або розширений план лекцій. 

Обов’язковими елементами контенту мають бути: 
  назва теми; 
 мета заняття (навчальна та виховна); 
 забезпеченість заняття (наочні матеріали, технічні засоби навчання) 

(за необхідності); 
 елементи заняття, навчальні питання; 
 форма лекції; 
 методи навчання; 
 список рекомендованої літератури. 
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Викладач повинен підготувати до кожної теми лекції конспект, або 
короткий опорний конспект, або розширений план лекцій. 

3.4. Плани семінарських занять повинні містити: 
- назви тем;  
 мета заняття; 
- елементи заняття; 
- навчальні питання, що виносяться на обговорення; 
- форми і методи навчання; 
- список рекомендованої літератури, а також, за необхідності, 

рекомендації щодо роботи з літературою. 
3.5. Плани практичних занять повинні містити: 
- назви тем; 
- мета заняття; 
- перелік практичних завдань та порядок їх виконання;  
- методику виконання практичних завдань (за необхідності); 
- контрольні запитання; 
- список рекомендованої літератури, а також, за необхідності, 

посилання на додаткові навчально-методичні матеріали.  
3.6. Завдання для лабораторних робіт повинні містити: 
- назви тем лабораторних занять; 
- мету та завдання лабораторного заняття; 
- перелік спеціального обладнання та устаткування, необхідного для 

виконання лабораторних робіт; 
- короткий теоретичний коментар до теми (за необхідності); 
- порядок та методика виконання завдань;  
- порядок і рекомендації щодо виконання роботи, обробки результатів 

експерименту (за наявності експерименту);  
- вимоги щодо оформлення та порядку подання звіту лабораторної 

роботи; 
- список рекомендованої літератури, а також, за необхідності, 

посилання на додаткові навчально-методичні матеріали, що допоможуть 
здобувачу вищої освіти підготуватися до лабораторної роботи.  

3.7. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти повинні 
відповідати темам, що зазначені в робочій програмі навчальної дисципліни, а 
також кількості годин відведених на самостійну роботу здобувача вищої освіти 
в робочій програмі навчальної дисципліни. Загальна кількість годин, відведена 
на самостійну роботу розподіляється між темами з урахуванням кількості 
завдань та витрат часу на їх виконання. З метою уникнення додаткового 
навантаження на здобувача, доцільно планувати 1 письмову роботу, 
враховуючи, що на підготовку письмової роботи обсягом 5 – 10 сторінок 
необхідно надати 15 – 30 год (0,5 – 1 кредит ЄКТС). 

Орієнтовна структура завдань для самостійної роботи: 
 коротка характеристика змісту навчального матеріалу, що є 

предметом самостійного опрацювання;  
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 чітко сформульовані завдання з використанням форми інфінітиву 
(наприклад: ознайомитися, порівняти, проаналізувати, законспектувати, 
розв’язати, зробити схему тощо);  

 питання для самоконтролю з кожної теми; 
 чітко окреслена форма контролю за виконання самостійного завдання 

(опитування, тестування, розробка глосарію, підготовка реферату, есе, звіту 
тощо); 

 список рекомендованої літератури, а також, за необхідності, 
рекомендації щодо роботи з літературою. 

3.8. Набір питань, задач, завдань або кейсів для поточного контролю 
оволодіння компетентностями та підсумкового контролю результатів навчання 
здобувачів вищої освіти включає: 

а) засоби діагностики початкового рівня результатів навчання, набутих 
при вивченні  попередніх навчальних дисциплін (питання/завдання вхідного 
контролю);  

б) засоби діагностики поточного рівня оволодіння компетентностями 
здобувачів вищої освіти (тести та/або перелік запитань для опитування, 
завдання та/або задачі тощо). 

в) засоби діагностики підсумкового рівня результатів навчання здобувачів 
вищої освіти (додаток Д, Е). (Екзаменаційні білети або тести затверджені 
завідувачем кафедри, перелік матеріалів, користування якими дозволяється 
здобувачу вищої освіти під час екзамену та критерії оцінювання рівня 
підготовки здобувачів вищої освіти). 

Форма проведення вхідного контролю визначається викладачами 
відповідних навчальних дисциплін. За результатами вхідного контролю 
розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги здобувачам вищої 
освіти . 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і 
критерії оцінювання визначаються кафедрою відповідно до «Положення про 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ПДАА» та 
«Положення про організацію освітнього процесу в ПДАА». 

Форма проведення семестрового контролю (екзамен, залік, 
диференційований залік) визначається навчальним планом та робочою 
програмою навчальної дисципліни і регламентується «Положенням про 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ПДАА» та 
«Положенням про організацію освітнього процесу в ПДАА». 

3.9. Завдання комплексної контрольної роботи для післяатестаційної 
діагностики здобутих результатів навчання з навчальної дисципліни, мають 
бути сформовані  відповідно до «Положення про оцінювання залишкових знань 
у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін в ПДАА». 

3.10. Методичні розробки та тематика контрольних робіт, для здобувачів 
вищої освіти заочної форми навчання, включають: 

- загальні положення; 
- методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи; 
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- принцип обрання варіанту контрольної роботи; 
- перелік варіантів контрольної роботи (перелік питань та завдань); 
- критерії та шкала оцінювання; 
- порядок захисту; 
- рекомендована література (джерела). 
3.11. Методичні розробки та тематика курсової роботи (проекту) 

включають: 
- загальні положення; 
- тематику курсових робіт (проектів); 
- принцип обрання теми курсових робіт (проектів); 
- методичні рекомендації з виконання курсової роботи (проекту); 
- порядок оформлення; 
- порядок захисту; 
- критерії та шкалу оцінювання курсової роботи (проекту), яка повинна 

включати бали за повноту та правильність виконання кожного розділу роботи, 
оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, захист; 

- рекомендована література (джерела). 
3.12. Програма навчальної практики з навчальної дисципліни 

розробляється згідно з «Положенням про організацію практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти» і повинні містити основні розділи: 

- мета і завдання практики; 
- організація проведення практики; 
- зміст практики; 
- методичні рекомендації щодо проходження практики; 
- індивідуальні завдання; 
- рекомендована література (джерела);  
- вимоги до звіту з практики; 
- підведення підсумків практики. 

 
4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1. Навчально-методичні матеріали, що включаються до КНД, повинні 
відповідати сучасному рівню розвитку науки, передбачати логічно послідовний 
виклад змісту навчального матеріалу та розроблятись із застосуванням 
сучасних педагогічних технологій і технічних засобів освітнього процесу.  

4.2. Розробка КНД повинна здійснюватись у відповідності до освітньо-
професійних (освітньо-наукових) програм, у наступній послідовності: 

- обговорення та розгляд на кафедрі загальних положень та основних 
складових КНД;  

- затвердження програми навчальної дисципліни; 
- затвердження робочої програми навчальної дисципліни; 
- розробка контенту (планів і конспектів лекцій); 
- розробка планів проведення практичних, семінарських і завдань 
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лабораторних занять;  
- розробка завдань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- розробка завдань для виконання контрольних робіт здобувачами вищої 

освіти заочної форми навчання та підготовка методичних вказівок 
(рекомендацій) по їх виконанню;  

- розробка і затвердження тематики курсових робіт (проектів) і 
підготовка методичних вказівок (рекомендацій); 

- розробка критеріїв оцінювання  та засобів діагностики результатів 
навчання здобувачів вищої освіти; 

- оформлення документації КНД;  
- схвалення науково-методичною радою відповідної спеціальності; 
- апробація матеріалів КНД в освітньому процесі; 
- коригування чи оновлення матеріалів КНД (за необхідності). 
4.3. Усі навчально-методичні матеріали навчальної дисципліни 

розробляються відповідно до затвердженої робочої програми навчальної 
дисципліни. 

4.4. Терміни розробки навчально-методичних матеріалів визначаються 
завідувачем кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна. 

4.5. Підготовка складових КНД є однією з форм навчально-методичної 
роботи викладача. Отже, час витрачений на розробку КНД або його 
структурних елементів включається до індивідуального плану роботи 
викладача, за яким закріплено навчальну дисципліну.  

4.6. Апробація матеріалів КНД проводиться під час введення нової 
навчальної дисципліни та викладання її упродовж 1-го навчального року. 
Основні завдання апробації – оцінка засвоєння навчального матеріалу 
здобувачами вищої освіти, оцінка відповідності плану проведення навчальних 
занять затвердженому розкладу, оцінка якості підготовки та логічної 
послідовності викладу навчального матеріалу. 

 
5. КОНТРОЛЬ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
5.1. Внутрішній контроль змісту та якості КНД здійснює завідувач 

кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна: 
- контролює якість і терміни підготовки КНД; 
- оцінює якість викладання навчальної дисципліни та підготовки КНД 

шляхом вивчення навчально-методичних матеріалів та відвідування навчальних 
занять.  

Результати внутрішнього контролю відображаються у протоколах 
засідання кафедри. 

5.2. Зовнішній контроль змісту і якості розробки КНД покладається на 
проректора з науково-педагогічної роботи, голів науково-методичних рад 
спеціальностей, відділу моніторингу та забезпечення якості освіти, навчальний 
відділ ПДАА. 
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Об'єктами зовнішнього контролю є: 
- готовність КНД навчальних дисциплін до використання в освітньому 

процесі; 
- якість розроблених КНД і їх відповідність вимогам цього Положення; 
- відображення часу, витраченого на розробку КНД, або його 

структурних елементів, в індивідуальному плані роботи викладача та плані 
навчально-методичної роботи кафедри; 

- якість підготовки фахівців з використанням відповідного КНД, що 
визначається шляхом проведення заміру залишкових знань здобувачів вищої 
освіти у формі комплексних контрольних робіт.  

5.3. Результати контролю надаються завідувачу кафедри, декану 
факультету, проректору з науково-педагогічної роботи. 
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Додаток А 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
Кафедра __________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

(назва навчальної дисципліни) 

освітньо-професійна (наукова) програма __________________________ 
                                                                                                                                               (назва) 

спеціальності___________________________________________ 
     (код та найменування) 

галузь знань__________________________________________ 
     (шифр та найменування) 

освітній ступінь ________________________________________ 
      (бакалавр, магістр) 

 
 
 

Автори: 
_________________________________ 

                                                         ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання  
 

 
 

Затверджено 
на засіданні кафедри  

протокол №___ 
від “_____” ___________ 20__р. 

 
 
 

 
 

ПОЛТАВА 20__ 
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Додаток Б 

Комплекс навчальної дисципліни 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з науково-педагогічної роботи 
_______________________________ 
“___”__________________ 20___ р. 

 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 
“_____________________________________________________________________” 

 

Складові 
Наявність 

(так/ні) 
Дата затвердження 
(перезатвердження)

Програма навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни 

Навчальний контент 
Плани семінарських занять 
Плани практичних занять  
Завдання для лабораторних робіт  
Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти 

 
 

Набір питань, задач, завдань або кейсів для поточного 
контролю оволодіння компетентностями та 
підсумкового контролю результатів навчання здобувачів 
вищої освіти 

 

 
 

Завдання комплексної контрольної роботи для 
післяатестаційної діагностики здобутих результатів з 
навчальної дисципліни  
Методичні розробки та тематика контрольних робіт 
Методичні розробки та тематика курсових робіт 
(проектів)  
Програма практики (з навчальної дисципліни)  

 
“Схвалено” на засіданні кафедри _____________________________________________ 
протокол № __ від _____________ р. 
 
“Схвалено” Голова НМР спеціальності ,,_______________”_______ (_______________) 
 
Перевірив керівник відділу моніторингу та забезпечення  
якості освіти           _________________________________________ (_______________) 
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Додаток В 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ (назва навчальної дисципліни) 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 
навчальної дисципліни  

освітньо-професійна (наукова) програма____________________ 
                                                                                                                       (назва) 

спеціальності____________________________________________ 
(код та найменування) 

галузь знань_____________________________________________ 
(шифр та найменування) 

освітній ступінь__________________________________________ 
(бакалавр, магістр) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВА 20__ 
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Розробник(и) навчальної програми ______________________________ для 

                                       (назва навчальної дисципліни)    

 здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною (науковою) програмою 
_____________________ спеціальності _______________________________ 
                       (назва ОПП)

                                                                                 (код та найменування спеціальності) 

__________________________________________________________ 
                                                                                       (П.І.Б. розробника) 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Затверджено науково-методичною радою спеціальності___________________ 

                                                                                                                                     назва 
 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 
 

Голова науково-методичної ради спеціальності_________________________ 
                                                           назва 

  
______________     _____________________________________ 

                                                                                             Підпис                                      П.І.Б. 
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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “______________________________” 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
підготовки спеціальності “____________________________________________________”. 
                                                                                                                           (код та найменування) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ____________________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 
Міждисциплінарні зв’язки: ____________________________________ 

____________________________________________________________________
________________________________________________________________. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни “___________________________”:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни “_________________________”:   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми у 
здобувачів вищої освіти мають бути сформовані наступні компетентності: 

загальні: .................... 
фахові: ................... 

1.4. Програмні результати навчання: ___________________________________ 
__________________________________________________________________. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___ годин____ 
кредитів ЄКТС. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
(виклад основного змісту дисципліни в розрізі тем) 

Тема 1.  (анотації) 
Тема 2.  (анотація) 

3. Рекомендовані джерела інформації 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Додаток Д 
 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 

Освітній ступінь______________________________ 
Освітньо-професійна (наукова) програма______________________________ 

Спеціальність__________________________________Семестр____________ 
                                            (код та найменування) 

Навчальний рік ___________________________________ 
 
Навчальна дисципліна ______________________________________ 
 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Протокол №____  від «____» ________________ 20____року 
 
Завідувач кафедри _________________     __________________ 
                                                                       (підпис)                                                            (прізвище та ініціали)      

          Екзаменатор  _________________    ___________________ 
                                                     ( підпис)                                             (прізвище та ініціали)      
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Додаток Е 
 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
Освітній ступінь______________________________ 
Освітньо-професійна (наукова) програма______________________________ 
Спеціальність__________________________________Семестр____________ 
                                            (код та найменування)) 
Навчальний рік ___________________________________ 
 
Навчальна дисципліна ______________________________________ 

 
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  

 
Варіант 1.* 

1. 
2. 
… 

 
Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Протокол №____  від «____» ________________ 20____року 
 
Завідувач кафедри _________________     __________________                          
                                                                                               (підпис)                                (прізвище та ініціали)      

          Екзаменатор  _________________    ___________________ 
                                                                            ( підпис)                                                          (прізвище та ініціали)      

 
 
Ключ правильних відповідей: 

Питання Відповідь 
1  а  
… … 
15 б,с 
 
Завідувач кафедри _________________     __________________                          
                                                                                               (підпис)                                (прізвище та ініціали)      

          Екзаменатор  _________________    ___________________ 
                                                                            ( підпис)                                                          (прізвище та ініціали)      

 
*варіант не вказується у разі проведення екзамену за допомогою спеціальної комп’ютерної 
програми 


