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ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти _______________________ 
                                                                                           (бакалавр, магістр) 

за спеціальністю_____________________________ 
(код і назва спеціальності) 
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РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 

____________________________________________________________________ 

                                                   

____________________________________________________________________ 

                                                   

____________________________________________________________________ 
 (зазначити авторів, їх посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС  

 

____.____ 20___ року, протокол №__
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 ВСТУП 
Програму навчальної дисципліни  “_______________________” розроблено відповідно до освітньо- 

(назва навчальної дисципліни) 

професійної програми підготовки _____________________ спеціальності “_____________________”. 
(назва ступеня вищої освіти)                            (назва та код спеціальності) 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Визначається система властивостей узагальненого об’єкту, що вивчається у межах навчальної дисципліни. 

Міждисциплінарні зв’язки: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Зазначається місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі програми підготовки фахівця, перелік 

дисциплін, що передують, а також ті, які забезпечуються цією навчальною дисципліною. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Назва… 

2. Назва… 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “_________________________________” є 
(назва навчальної дисципліни) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Мета навчальної дисципліни визначається через перелік компетентностей (здатностей вирішувати певні 

завдання), які має демонструвати здобувач вищої освіти після засвоєння навчальної дисципліни. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “______________________________” є  
(назва навчальної дисципліни) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(приклади: предмет, об’єкт, методи, засади, принципи, специфіку, напрями, зміст, особливості тощо) 

 

вміти: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(приклади: аналізувати, визначати, застосовувати, формувати, розвивати, підтримувати тощо) 

Завдання вивчення навчальної дисципліни та система знань і умінь дозволяють визначити необхідний рівень 

оволодіння навчальним матеріалом та розробити засоби діагностики навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти. 
 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано _______ години________ кредитів EСТS. 

Мова навчання:українська мова. 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних 

працівників кафедри теорії держави та права які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з 

письмовим запитом на електронну пошту за адресою ___________________. 
 

2. Структура навчальної дисципліни  
 

Розділ 1. Назва… 

Тема 1. Назва…_________________________________________________________________________ 

Тема 2. Назва…_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Розділ 2. Назва… 

Тема 1. Назва…_________________________________________________________________________ 

Тема 2. Назва…_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Викладається логічно упорядкований і дидактично обґрунтований перелік основних питань з розподілом на 

розділи та теми. 

 


