
Додаток 4 

 

 (Ф 03.02-36) 

УЗГОДЖЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник навчально-                                         Проректор з навчальної та                                           

методичного відділу                                             виховної роботи 

_______________                                                    _________________  

«___»__________20__р.                                       «___»____________ 20__р.         

В И Т Я Г 

з протоколу № _______ засідання  кафедри _____________________ 

__________________________________________________________ 
повна назва кафедри 

від «___»________20___ р. 

 

СЛУХАЛИ: Про дійсність навчальної програми, індекс _________________,       

затвердженої «___»__________ 20___ р., та робочої навчальної програми, індекс 

_____________, затвердженої «___»__________ 20__ р., навчальної дисципліни 

________________________________________________________       

                                                            назва   дисципліни 

  для навчальної дисципліни ___________________________________________  
                                                            назва   дисципліни 

навчального плану №_____________ та робочого навчального плану 

№_________________ підготовки фахівців освітнього ступеня_________ напряму  -

___________________________________________________  
      шифр напряму                                                                            назва напряму 
                                                          

спеціальності ______________ ________________________________________ 
               шифр спеціальності                                                                          назва спеціальності 

 

УХВАЛИЛИ: 

Вважати навчальну програму, індекс _________________, затверджену 

«___»__________ 20___ р., та робочу навчальну програму, індекс 

___________________, затверджену «___»__________ 20__ р., навчальної дисципліни 

________________________________________________________       

                                                                                                   назва   дисципліни 

дійсними для навчальної дисципліни __________________________________  
                                   назва   дисципліни 

__________________________________________________________________  

навчального плану №_____________та робочого навчального плану 

№_________________ підготовки фахівців освітнього ступеня_________ напряму 

____________________________________________________  
                        шифр напряму                                                                                            назва напряму                        

спеціальності ______________ ________________________________________ 
                 шифр спеціальності                                                                            назва спеціальності 

 

Завідувач кафедри _____________ _________________                                
                                                                          підпис                               прізвище та ініціали 

Секретар кафедри _____________ _________________                                
                                                                          підпис                                прізвище та ініціали 

Увага! Разом із наведеним витягом необхідно оформити ксерокопії  першої та другої титульних сторінок 

затверджених  програм  (навчальної та робочої) 

 

 

 



 

(Ф 03.02-34) 

ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ТА ЗМІН 

 

до робочої навчальної програми, індекс Р1-6.050701/11-3.1.8, навчальної дисципліни 

«Електротехнічні матеріали»                                                            

робочого навчального плану №  РБ-1-6.050701/15 підготовки фахівців ОКР Бакалавр 

напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 

8/7.05070108 «Енергетичний менеджмент». 

 

До робочої навчальної програми навчальної дисципліни «Електротехнічні 

матеріали» вносяться такі доповнення та зміни: 

1. Оформлення розділу «Вступ» (див. Додаток 1). 

2. Коригування пункту 2.1 «Тематичний план навчальної дисципліни» (див. 

Додаток 2).   

3. Коригування пункту 2.2.1 «Лекційні заняття, їх тематика та обсяг» (див. 

Додаток 3).   

4. Коригування пункту 2.2.3 «Самостійна робота студента, її зміст та обсяг» (див. 

Додаток 4).   
5. Доповнення пункту в розділ 4 «Рейтингова оцінювання система набутих 

студентом знань та вмінь» (див. Додаток 5).   

 

Внесені до робочої навчальної програми доповнення та зміни розглянуті  та 

схвалені на засіданні кафедри машинознавства протокол № 5 від «18» червня 2015 р.  

 

 

 

Завідувач кафедри _______________ _________________                                
                                                                              підпис                               прізвище та ініціали   

Директор інституту ______________ _________________  
                                                                              підпис                               прізвище та ініціали   

Начальник навчально- 

методичного відділу   ________________  Л.Бородінова 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної та виховної 

роботи _____________________________ Т.Іванова 

                                

«___»_______ 20___р.                        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система менеджменту якості 
(Ф  03.02-36) 

ВИТЯГ 

(протокол №    від «___» 

_______201__р. 
ЩОДО ДІЙСНОСТІ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НП ТА РНП 

Шифр 

докумен

та 

СМЯ НАУ 

 

 

(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


