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 1  Коротка анотація дисципліни

 2  Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни 3  

Результати навчання 4  
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Найменування тем

Вид занять / год

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
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Структура дисципліни 6  
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Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік обов’язкових завдань 7  
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Найменування тем

Вид занять / год

Структура дисципліни 6  

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота



Вибіркові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік вибіркових завдань 8  
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Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли: 
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Термін 
викладання

9  Ознаки дисципліни

10  Технічне й програмне забезпечення /обладнання
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 12 Політика дисципліни

11  Система оцінювання та вимоги

Загальна система оціню-
вання дисципліни

Вимоги до письмової 
роботи (за наявності),  
лабораторних/практичних 
занять/семінарських тощо

Умови допуску до підсум-
кового контролю
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 13  Політика щодо пропусків занять

 14  Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну

 15  Політика дотримання академічної доброчесності

 16 Рекомендовані джерела інформації
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 17 Поради з успішного навчання на курсі
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