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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 
Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

освітня програма, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 

ЄКТС – 

Галузь знань 

 
 

(шифр і назва) 

Загальної підготовки; 

Професійної підготовки; 

Вибіркова 

 
 

Загальна кількість 

годин – 

Спеціальність: 

 
 

 

Освітня програма: 

Рік підготовки 

-й -й 

Семестр 

-й -й 

 

 
Тижневих годин 

навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента – 

 

 

 
Освітній рівень: 

   

Лекції 

год. год. 

Практичні, семінарські 

год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

год. год. 

Вид контролю: 

екз. залік 

 

Мова навчання    
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета .............. 
(Для обов’язкових дисциплін в цьому пункті варто стисло зазначити місце 

навчальної дисципліни в освітній програмі, зокрема навести визначені освітньою 

програмою компетентності та програмні результати навчання, для формування 

яких використовується ця навчальна дисципліна) 

(для вибіркових дисциплін: коротке пояснення можливостей та переваг, які 

надає вивчення дисципліни). 

Завдання ..................... 

 

Передумови для вивчення дисципліни (структурно-логічна схема 

підготовки фахівця). 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних дисциплін: 
 

 

 

 

Результати навчання................ 

(формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має 

базуватися на результатах навчання, визначених освітньою програмою та 

деталізувати їх; мають зазначати рівень їх сформованості,наприклад, через його 

достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або 

подальшого навчання за освітньою програмою). 
 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. ...... 

 

Тема 2. .... 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Тема 1. Назва             

Тема 2. Назва             

Тема 3. Назва             

Тема 4. Назва             

             

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин             
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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 Кількість 
годин 

1   

2   

 Разом  

 

 
9. Індивідуальні завдання 

 
 

10. Методи навчання 

 

 
11. Критерії та засоби оцінювання 

 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання (за 

наявності)………….………. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 
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- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 

матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим 

матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має системні знання в 

достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, 

аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 

постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 

добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 

контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 

передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 

програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під 

керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній професії, 

а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 

репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
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- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 

- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 

При виставленні оцінки враховуються результати навчальної роботи 

студента протягом семестру. 

Критерії оцінки заліку: 

- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями. 

- «незараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 

уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  
 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

1-34 

 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 
1. ... 

 
 

1. ... 

 

1. ... 

1. ... 

13. Методичне забезпечення 

 

14. Рекомендовані джерела інформації: 

Основні 

 

Додаткові 

Інформаційні ресурси 

(В джерела інформації бажано включити надбання   автора робочої програми 

щодо даної дисципліни: підручники, навчальні посібники, монографії, публікації, 

тощо.) 
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