Навчальна дисципліна: ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Статус: нормативний
Курс: 1
Семестр: 1
Опис дисципліни
Мета: теоретичне ознайомлення студентів із навчальним процесом у
вищому навчальному закладі, його структурою і формами.
Завдання: вивчення основних положень навчального процесу, його
організаційних форм, планування навчального процесу; ознайомлення із
науково-методичним забезпеченням навчального процесу; опанування
сучасних критеріїв оцінювання навчальних досягнень; формування системи
знань щодо управління навчальним процесом.
Предмет: організація та планування навчального процесу у вищому
навчальному закладі.
Змістовні модулі:
Модуль 1. Загальні положення організації навчального процесу, його
учасники та форми.
Модуль 2. Управління навчальним процесом та контроль якості
навчання.
Форми та методи навчання: лекції, тестування
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
залік – 1 семестр.
Залік: 60% – модульний контроль,
40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій формі
(2 ак. години)
Для успішного складання заліку студент має оволодіти 2/3 знань
з дисципліни.
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі
Навчально-методичне забезпечення: УМКД – робоча програма,
тексти лекцій, плани практичних занять, тести. В наявності електронний
варіант.
Мова викладання: українська, російська.
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