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1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань,
спеціальність,
освітній рівень

Галузь знань
________________
(шифр і назва)
)

Спеціальність
_________________
(код і назва

Освітній рівень:
_________________
(бакалавр/магістр)

Загальні характеристики

Навчальне навантаження з
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання
Рік вивчення дисципліни:

інваріантна/варіантна
Семестр
Загальна кількість кредитів –
Загальна кількість годин –
Модулів –
Співвідношення аудиторних
годин і годин самостійної
роботи –
Мова навчання –

Лекції
Практичні, семінарські
Лабораторні
Самостійна робота
Форма підсумкового
контролю:
іспит (залік)
іспит (залік)
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Предмет вивчення навчальної дисципліни ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Міждисциплінарні зв’язки ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «________________назва дисципліни___________________» є
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Основними завданнями вивчення дисципліни «______________назва дисципліни__________________» є
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
вміти:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
1 семестр
Модуль 1. (назва модуля)
Тема 1.1. (назва і зміст теми)
Тема 1.2. (назва і зміст теми)
………………..
Модуль 2. (назва модуля)
Тема 2.1. (назва і зміст теми)
Тема 2.2. (назва і зміст теми)
………………..
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4. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться________ кредитів ЄКТС _______ годин.

Самостійна
робота

Практичні
(семінарські)
Лабораторні

Лекції

Аудиторні

Усього

Самостійна
робота

Лабораторні

Практичні
(семінарські)

Лекції

Аудиторні

Назви модулів і тем

Усього

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі

Модуль 1
Тема 1.1.
Тема 1 2.
Тема 1.3.
Разом за модулем 1
Модуль 2
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Разом за модулем 2
Усього:

5. Теми практичних (семінарських) занять
№ п/п

Назва теми

Години
денна заочна
форма форма

1.
2.
3.
Разом

6. Теми лабораторних занять
№ п/п

Назва теми

Години
денна заочна
форма форма

1.
2.
3.
Разом

7. Самостійна робота
№ п/п

Назва теми

4.
5.
6.
Разом

Години
денна заочна
форма форма
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8. Методи навчання
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи,
тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів.

9. Форми і методи контролю
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне
завдання, тестування (контрольна робота).

10. Критерії оцінювання знань студентів
11. Розподіл балів, які отримують студенти
Для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Модуль №1
Модуль № 2
Сума
Т1
Т2
Т3
Т1
Т2
100
15
20
10
25
30
Для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота
Модуль № 3
Модуль № 4
Т1 Т2 Т3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
5
7
10
6
7
5 10
10

Сума
60

Т1, Т2 ... – теми змістових модулів.
12. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
74-89
60-73
35-59
1-34

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

для заліку
зараховано
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти
лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали.
Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять

14 Рекомендована література
Базова
Допоміжна
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15. Інформаційні ресурси

