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НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

АНОТАЦІЯ

Освітній
рівень

БАКАЛАВР

Кількість 
кредитів

Мова 
викладання

УКРАЇНСЬКА

Назва 
кафедри, яка 

пропонує 
дисципліну ПРІЗВИЩЕ Ім’я

Науковий ступінь, вчене звання, 
фахівець в сфері хххххххх

Адреса електронної пошти



ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

• ХХХ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

• ххххххх

МЕТОДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ

хххххххх



Складові оцінювання успішності

(для здобувачів освіти за програмами з економіки та менеджменту)

Переведення кількості балів у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, F, FX) та інші шкали
здійснюється відповідно до регламентів Університету

Назва і стислий зміст контрольного заходу
Кількість балів 

денна форма

Кількість балів 

заочна форма

І семестр

Робота на семінарських та практичних заняттях

Виконання індивідуальних аналітично-розрахункових 

завдань

Модульні контрольні роботи (підсумкова контрольна 

робота для заочної форми)

Всього (О1) 100 100

Іспит (І)
100 100

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ

Підсумкова оцінка (ПО) за освітній компонент розраховується за формулою

ПО =
О + І

2

• Модульні контрольні роботи складаються на практичних заняттях за розкладом,

графік складання контрольних точок повідомляється викладачем на початку

викладання освітнього компоненту, однак вони мають бути захищені не пізніше, як

за один тиждень до закінчення семестру (теоретичного навчання);

• В рамках процедур визнання та перезарахування кредитів можуть бути враховані

кредити та оцінка результатів навчання з дисциплін (освітніх компонентів)

ХХХХХХХХХХ, які отримані на попередніх або такому ж рівні освіти. Порядок

визнання та перезарахування регламентується Положенням про організацію

освітнього процесу.

• Результати неформальної або інформальної освіти можуть бути визнані в рамках

оцінювання окремих індивідуальних завдань за узгодженням з викладачем.

• Результати участі у науковій роботі (статті, тези виступів, конкурсні наукові роботи

тощо) можуть бути визнані в рамках оцінювання окремих індивідуальних завдань і
модульних контрольних робот за узгодженням з викладачем



ЛІТЕРАТУРА

1. Джерела оформлюються відповідно до чинного ДСТУ, до 7 найменувань, з яких 1-
2 – англомовні видання.

АКАДЕМІЧНІ ПОЛІТИКИ

Як член студентської спільноти Технічного університету «МЕТІНВЕСТ
ПОЛІТЕХНІКА» Ви маєте дотримуватися певних стандартів та академічної політики:

• ХХХХХХХ


