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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

ЕСТS

денна форма
навчання

заочна
форма
навчання

Галузь знань
5.04010602
(шифр і назва)

Національних

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно
до навчального
плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
VІІ-й

-й
Лекції

30 год.
год.
Практичні, семінарські
26 год.
год.
Лабораторні
- год.
год.
Самостійна робота
52 год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчаннядля заочної форми навчання –

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова
робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

108

108

30
26

30
26

52

52

8

8

4х0.33

4х0.33
залік

Доповнення та зміни:
- 1 год. Знято у зв’язку з ущільненням годин Практичне заняття № 13.
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