
Запорізький державний медичний університет 

Кафедра __________________________________ 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

 Проректор з науково-педагогічної 

та  навчальної роботи  ЗДМУ 

_______________ С.А.Моргунцова 

«____»________________20  р. 

 

 

 

 

Робоча програма 
онлайн-курсу «________________________________ 

______________________________________________» 
назва курсу 

дисципліни ___________________________________ 
назва дисципліни 

 

 

 

Підготовки ________спеціаліст або магістр__________ 
назва освітньо-кваліфікаційного рівня 

 

*Галузь знань  1201 «Медицина» або 1202 «Фармація» 

 

** Спеціальність  7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 

7.12010005 «Стоматологія», 7.12020101 «Фармація»,7.12020104 «ТПКЗ» 
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Програма розроблена на кафедрі ____________________________________ 
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Розробники програми: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Обговорена  і ухвалена  на засіданні кафедри та рекомендована  до 

затвердження цикловою методичною комісією з ___________________ 

дисциплін                       
              назва комісії 

 

 «     »  _________________ 20__ р.     Протокол № _____ 

 

         Завідувач кафедри 

 

  ___________________________________________________________________ 
Назва кафедри                                            наукова ступень,звання,підпис                                                Прізвище,ініціали 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні циклової методичної комісії з __________________ 

дисциплін                                                                                     назва комісії 
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         Голова ЦМК ____________________________________________________ 
                                   наукова ступень,звання,                підпис                                                           Прізвище,ініціали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Вступ  

Робоча програма онлайн курсу «____________________________________ 

___________» складена для самостійної підготовки студентів___ курсу    

_____________________ факультету відповідно до ОПП та навчального плану 

підготовки ___________________________ 
                         спеціаліста(або магістра) 

галузі знань  ____________________________ 

спеціальності ___________________________ з дисципліни «___________________ 
                                                                                                                                                 назва дисципліни 

______________________________» 

 

 

Предметом вивчення курсу  є                  ---------------------------------------------------------

-  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Курс складається  з ___ змістових модулів та підлягає  самостійному опануванню 

тем в обсязі _____ годин  та _____ кредитів  ECTS 

 

 

                                              1. Мета та завдання  курсу  

1.1 Метою викладення курсу «_____________________________________________» 

 є _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.2 Основними завданнями вивчення змісту курсу  

«___________________________________________» є набуття студентами таких 

знань: 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

  

і таких вмінь: 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

 

                                   2. Інформаційний обсяг онлайн курсу 
Змістовий модуль 1 «________________________________» 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

Змістовий модуль 2 «_______________________________» 



Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

              3. Структура курсу «____________________________________» 

 

 

Назва змістових модулів і 

тем занять  

                               Кількість годин 

усього              в тому числі 

відеолекції консультації 

онлайн 

 

     СРС 

                      1       2      3       4        5 

Змістовий модуль 1     

Тема 1     

Змістовий модуль 2     

і т.ін.     

 

                   4. Теми  відеолекцій (якщо є) 

                   5. Теми  консультативних занять (якщо є) 

                   6. Індивідуальні завдання (якщо є) 

1. 

2. 

3. 

                                       7. Методи навчання  

1.Відеолекції 

2.Самостійна робота студентів 

3.Індивідуальна  робота  викладачів  зі  студентами  

4.Консультації перед підсумковим заняттям  

                                       

                                        8. Методи контролю 

Вивчення курсу «_______________________________» оцінюється за результатами 

поточної навчальної діяльності, контроль за якою здійснює модератор курсу в 

межах самостійної роботи студентів. 

  На останньому занятті проводиться підсумковий контроль знань та умінь,перелік 

яких заздалегідь висвітлюється в інформаційному куточку кафедри. 

   Форма оцінювання – залік(може бути диференціальний залік) 

   Оцінка « зарахована» виставляється студентам,які 

_______________________________________________________________________ 

 

                                       9. Методичне забезпечення 

 

                                      10. Рекомендована література 


