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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
_______________
Кількість кредитів –

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

(шифр і назва)

Напрям підготовки
_______________
(шифр і назва)

Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне
Спеціальність:
науково-дослідне
_____________________
завдання ___________

Рік підготовки
-й
-й
Семестр

(назва)

Загальна кількість
годин –

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента –

-й

-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень:
____________________

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання –
для заочної форми навчання –

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
екз.
залік
занять

до

самостійної

і
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ..............
Завдання .....................
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: ....................
вміти: ...................
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. ..........
Тема 1. ......
Тема 2. ....
Назви змістових
модулів і тем

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд.

1

2

с. р.

3 4

5
6
7
8
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Назва

л

п

лаб. інд.

9 10 11

12

Тема 1. Назва
Тема 2. Назва
Разом за змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. Назва
Тема 1. Назва
Тема 2. Назва
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин
Модуль 2
- -

ІНДЗ

-

-

-

Усього годин
№
з/п
1
2
...

5. Теми семінарських занять
Назва теми

Кількість
годин

с. р.
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6. Теми практичних занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

7. Теми лабораторних занять
Назва теми

№
з/п
1
2
...

Кількість
годин

Кількість
годин

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2

Назва теми

Кількість
годин

Разом

9. Індивідуальні завдання
10. Методи навчання
11. Методи контролю
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Сума
100
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Приклад для екзамену

Підсумковий
тест
Сума
(екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1 Т2 Т3

Змістовий
Змістовий
модуль 2
модуль 3
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна
Ілюстративна
Захист роботи
записка
частина
до ___
до ___
до ___
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Сума
100

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

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

13. Методичне забезпечення
1. ...
14. Рекомендована література
Базова
1. ...
Допоміжна
1. ...

15. Інформаційні ресурси

1. ...
Примітки:
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.
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2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни
розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії) і затверджується
завідувачем кафедри (головою циклової комісії).
3. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та
змістового наповнення «Робочої програми навчальної дисципліни» залежно від
специфіки та профілю вищого навчального закладу.
4. Формат бланка – А4 (210  297 мм).

Директор департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

