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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3/1 

- самостійна робота: 5/7 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: формує фундаментальне економічне 

мислення майбутнього спеціаліста-економіста, прищеплюючи навички систематизації 

оцінок основних економічних подій на регіональному рівні. 

Метою вивчення дисципліни є: формування знань щодо теоретичних і практичних 

засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану регіонального 

розвитку економіки та про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу, а 

також об’єктивну необхідність раціонального використання всіх видів ресурсів і охорони 

навколишнього середовища. 

 Передумови для вивчення дисципліни: вступ до спеціальності з основами наукових 

досліджень, мікроекономіка та макроекономіка, товарознавство. 

Міждисциплінарні зв’язки «Мікроекономіка та макроекономіка», «Національна 

економіка», «Економіка підприємства (виробничого, торгівельного та біржових структур)». 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Для вибіркових навчальних дисциплін 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

Знання про: 

 зміст економічних категорій;  

 взаємозв'язок понять та показників;  

 господарський механізм функціонування на рівні місцевого самоврядування;  

 механізм розміщення продуктивних сил; методи кількісної і якісної оцінки 

економічних явищ;  

 шляхи підвищення ефективності використання потенціалу території. 

 

Уміння : 

 кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників;  

 економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення; розрахувати величину 

потенціалу території;  



 вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що забезпечували б 

інтенсифікацію і підвищення ефективності розміщення продуктивних сил; 

 виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні регіонів, 

виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, матеріально-

технічних та фінансових ресурсів. 

 

Комунікація : 
 Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 
 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 

розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності.  

 Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації державною  мовами. 

 

Автономність та відповідальність . 
 Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
 Управління комплексними діями або проектами.      
 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.  
 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 

 

ІІІ. Тематичний план 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  4  кредита  ЄКТС 120 годин. 

 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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1 Предмет, метод і завдання 

дисципліни 
4 2 2   6 4 2 2   9 

2 Закономірності, принципи 

і фактори розміщення 

продуктивних сил та 

формування економіки 

регіонів 

4 2 2   6 4 2 2   9 

3 Економічне районування 

та територіальна 

організація господарства 

4 2 2   6 4 2 2   9 

4 Регіон в системі 

територіального поділу 

праці 

4 2 2   6      9 

5 Сутність, мета і завдання 

регіональної економічної 

політики 

4 2 2   6      9 

6 Механізм реалізації 

регіональної економічної 

політики 

4 2 2   6      9 

7 Господарський комплекс 

України, його структура і 

трансформація в ринкових 

4 2 2   6      9 



умовах 

8 Природний та 

трудоресурсний потенціал 

України 

4 2 2   6      9 

9 Міжгалузеві господарські 

комплекси та регіональні 

особливості їх розвитку і 

розміщення 

4 2 2   6      9 

10 Економіка регіонів 

України: стан та 

перспективи розвитку 

4 2 2   6      9 

11 Міжнародні економічні 

зв'язки України та її 

інтеграція в європейські та 

інші світові структури 

4 2 2   6      9 

12 Фактори сталого розвитку 

продуктивних сил 
4 2 2   4      7 

 Проміжний контроль      2      2 
Разом: 120 48 24 24   72 12 6 6   108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни 
Поняття про предмет дослідження науки «Регіональна економіка». Місце дисципліни в 

системі наукових дисциплін, його мета і завдання. Структура дисципліни. Теоретико-

методологічні основи «Регіональної економіки».  

 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів 
Економічні закони і закономірності розміщення продуктивних сил. Сутність 

економічних законів та закономірностей. Закономірності ефективного розміщення 

продуктивних сил, територіального поділу праці, економічної цілісності регіону, 

регіональної інтеграції господарства, територіальної комплексності, концентрації та 

диференціації продуктивних сил, зближення рівнів соціально-економічного розвитку 

регіонів. 

Принципи розміщення продуктивних сил. Принципи раціонального та оптимального 

розміщення виробництва, збалансованості, пропорційності та комплексності виробництва, 

розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації 

виробництва, урахування міжнародного територіального поділу праці, збереження 

екологічної рівноваги, обмеженого централізму. 

Фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. 

Сировинний, паливно-енергетичний, водний, трудовий, споживчий, транспортний фактори, 

фактор науково-технічного прогресу, фактори ринкової кон’юнктури, економіко-

географічного положення та екологічний. Вплив факторів на формування економіки 

регіонів.  

 

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства 
Основні форми територіальної організації господарства. Сутність територіальної 

організації. Класифікація економічних зв’язків. Територіальна структура. Форми розміщення 

продуктивних сил – пункти, центр, вузол, комплекс, район. Територіально-виробничі, 

портово-промислові комплекси та науково-технологічні зони. 

Основи економічного районування. ТВК як основа економічного району. Сучасне 

економічне районування України. Нові сітки економічних районів за Ф.Заставним та 

О.Масляком (9 районів), О.Шаблієм (6), В.Поповкіним (5 макрорайонів і 10 мезорайонів). 



 

Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці 

Нові парадигми та концепції регіону.  

Типологізація регіонів. Типологізація за вихідним станом та динаміці визначеного 

індикатору; за головними проблемами регіонального розвитку; з орієнтацією на цілі, 

завдання і механізми регіональної політики. 

Поняття  про територіальний поділ праці. Різновиди ТПП: генеральний, 

внутрішньорайонний, довкола економічного центру, постадійний, фазовий, епізодичний. 

Показники ефективності спеціалізації території, коефіцієнти локалізації, виробництва 

продукції на душу населення, міжрайонної товарності. 

Територіальний поділ праці як основа формування економічних районів. Ступінь 

участі регіону в ТПП. Територіально-виробничі  комплекси як прояв ТПП. Вплив великих 

міст та основних форм територіальної організації виробництва на економіку регіону. 

Критерії і принципи економічного регіону.  

 

Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 

Поняття регіональної економіки та регіональної політики. Засади функціонування 

регіональної економіки. Соціально-економічний потенціал регіону. Державні регіональні 

програми як складова частина регіональної політики. 

Регіональна економічна політика, її сутність та завдання. Державна регіональна 

політика її об’єкти і суб’єкти. Принципи ДРЕП перехідного періоду. Складові частини 

ДРЕП: економічна, соціальна, науково-технічна, екологічна, демографічна, гуманітарна, 

національна, зовнішньоекономічна, управлінська політики.  

Напрями регіональної політики. 

 

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики 

Проблеми реалізації регіональної економічної політики. Законодавче підґрунтя.  

Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. Принципи державного 

регулювання регіонального економічного розвитку, його складові елементи. Програми 

розв’язання регіональних проблем. 

Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Адміністративно-

правове, економічне та специфічно-територіальне регулювання. Роль обласних, районних та 

міських держадміністрацій в реалізації державної політики в регіонах. 

Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону. 

Державна регіональна фінансова політика. Муніципальні фінанси. Функції місцевих 

бюджетів. 

 

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах 

Суть господарського комплексу. Основні умови формування господарського 

комплексу України. Основні риси господарства України.  

Народногосподарський комплекс України. Галузева, територіальна, функціональна та 

організаційна структура народногосподарського комплексу України. Виробнича й 

невиробнича сфери народного господарства. Загальна характеристика промисловості, 

сільського господарства та транспорту. Основні ланки невиробничої сфери. 

Трансфорація господарського комплексу за ринкових умов. 

 

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України 

Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Мінеральні, земельні, водні, 

біологічні, рекреаційні, кліматичні і космічні ресурси, ресурси Світового океану. Вичерпні і 

невичерпні природні ресурси.  

Природно-ресурсний потенціал України. Земельні, кліматичні, рекреаційні ресурси, 

рослинний та тваринний світ, ресурси Чорного та Азовського морів, корисні копалини, 

анутрішні води тощо. 



Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. 

Трудоресурсний потенціал. Аналіз демографічної ситуації і ринку праці в регіоні. 

Регіональний ринок праці. Працедифіцитні та праценадлишкові регіони України. 

 

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення 

Суть і класифікація міжгалузевих комплексів. Міжгалузеві регіональні комплекси 

мінерально-промислової, агропромислової, лісопромислової, морепромислової орієнтації. 

Цільовий та технологічний підходи до виділення міжгалузевих комплексів. Виробничі 

програми міжгалузевих регіональних комплексів. Основні цілі міжгалузевого комплексу. 

Паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, будівельний 

комплекси. Комплекс галузей легкої промисловості. Агропромисловий комплекс. 

Рекреаційний комплекс. 

Виробнича інфраструктура регіону. Енергетична інфраструктура. Транспортна система 

регіону. Розвиток виробничих зв’язків у регонах. 

Соціальна інфраструктура. Соціально-побутова та соціально-духовна інфраструктура 

регіону. Побутове обслуговування. Пасажирський транспорт та засоби зв'язку. Освіта. 

Культура. Охорона здоров'я, фізкультура і спорт.  

 

Тема 10. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 

Сучасне економічне районування України. Центральноукраїнський економічний район 

(Київська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Кіровоградська обл.). Західноукраїнський 

економічний район (Рівненська, Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, 

Вінницька, Хмельницька, Закарпатська, Черновецька обл.). Донецько-Придніпровський 

економічний район (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька обл.). Північно-

східний економічний район (Харківська, Полтавська, Сумська обл.). Причорноморський 

(Південний) економічний район (Одеська, Миколаївська, Херсонська обл.). 

 

Тема 11. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури 

Сутність міжнародного поділу праці, основні потоки капіталу та робочої сили. 

Соціально-економічна типологія країн. Економічна інтеграція. Економічні союзи. Форми 

зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємництва. Зовнішньоекономічні 

звязки України. 

 

Тема 12. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 

Основні загальноекономічні показники розвитку регіону та аналіз його економічного 

потенціалу. Основні розділи сучасної програми регіонального розвитку. 

Характеристика загального рівня соціально-економічного розвитку регіону. 

Середньорічна чисельність населення. Чисельність працівників, зайнятих у народному 

господарстві. Валовий внутрішній продукт. Обсяг продукції промисловості. Виробництво 

товарів народного споживання. Валова продукція сільського господарства. Обсяг 

капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування. Доходи місцевих бюджетів. 

Видатки місцевих бюджетів. Грошові доходи населення. Обсяг роздрібного товарообігу. 

Обсяг реалізації платних послуг населенню. Обсяг експорту товарів. Баланси основних видів 

промислової і сільськогосподарської продукції. Середні ціни на основні види продукції. 

 

5.2. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ. 

 
№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Предмет, метод і завдання дисципліни.  

 

2 

2 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 2 



№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

формування економіки регіонів.  

3 Економічне районування та територіальна організація господарства 

 

2 

4 Регіон в системі територіального поділу праці.  

 

2 

5 Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.  

 

2 

6 Механізм реалізації регіональної економічної політики.  

. 

2 

7 Господарський комплекс України, його структура і трансформація в 

ринкових умовах.  

. 

2 

8 Природний та трудоресурсний потенціал України.  

 

2 

9 Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення.  

 

2 

10 Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.  

  

2 

11 Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури.  

. 

2 

12 Фактори сталого розвитку продуктивних сил.   2 

Разом 24 

 

 

5.3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Регіональна економіка » становить 72 год. для  

студентів денної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Регіональна економіка»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

  пошукова робота за допомогою електронних джерел; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 23 

2. Підготовка до семінарських занять 24 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 2  



4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за заданим 

планом 

18  

5. Виконання тестових завдань та розв’язання задач 10 

6. Підготовка рефератів 10 

5. Робота з інтернет-ресурсами 5 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів 

Кількість 

годин 

Форми 

звітності 
Література 

Денна 

форма 

навчання 

(Заочна)  

1 2 3 4 5 

1.Предмет, 

метод і 

завдання 

дисципліни 

Перелік питань: 

1. Предмет дослідження науки 

«Регіональна економіка». 

2. Місце дисципліни в системі 

наукових дисциплін, його мета і 

завдання.  

3. Структура дисципліни. 

Теоретико-методологічні основи 

«Регіональної економіки 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових 

завдань 

[2; 4; 5; 11; 

12; 15; 19; 

22] 

2.Закономір

ності, 

принципи і 

фактори 

розміщення 

продуктивн

их сил та 

формування 

економіки 

регіонів 

Перелік питань: 

1. Економічні закони і 

закономірності розміщення 

продуктивних сил. Принципи 

розміщення продуктивних сил.  

2. Фактори розміщення 

продуктивних сил та формування 

економіки регіонів. 

 

6 (9) 

 

Конспект,  

усне 

опитування, 

підготовка 

рефератів 

[3; 5; 6; 10; 

11; 14; 15; 

19; 21] 

3.Економічн

е 

районуванн

я та 

територіаль

на 

організація 

господарств

а 

Перелік питань:  

1. Сутність та основні форми 

територіальної організації 

господарства.  

2. Основи економічного 

районування. 

3.  Нові сітки економічних 

районів 

 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань  

 

[2; 5; 10; 

11; 14; 17] 

4.Регіон в 

системі 

територіаль

ного поділу 

праці 

Перелік питань: 

1. Нові парадигми та концепції 

регіону. Типологізація регіонів. 

Поняття  про територіальний 

поділ праці.  

2. Територіальний поділ праці 

як основа формування 

економічних районів. 

 

 

6 (9) 

 

Конспект, 

письмове 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

[6; 7; 8; 11; 

14; 18; 20] 



5.Сутність, 

мета і 

завдання 

регіональної 

економічної 

політики 

Перелік питань: 

1. Поняття регіональної 

економіки та регіональної 

політики.  

2. Регіональна економічна 

політика, її сутність та завдання.  

3. Державна регіональна 

політика, її об’єкти і суб’єкти. 

4. Напрями регіональної 

політики 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

практичних  

завдань 

[3; 10; 11; 

14; 17] 

6.Механізм 

реалізації 

регіональної 

економічної 

політики 

Перелік питань: 

1. Проблеми реалізації 

регіональної економічної політики.  

2. Законодавче підгрунття  

3. Механізм реалізації 

регіональної економічної політики 

держави.  

4. Державне регулювання 

соціально-економічного розвитку 

регіонів.  

5. Місцеві бюджети як 

фінансова основа соціально-

економічного розвитку регіону. 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[3; 4; 5; 10; 

11; 13; 21] 

Господарськ

ий комплекс 

України, 

його 

структура і 

трансформа

ція в 

ринкових 

умовах 

Перелік питань: 

1. Суть та основні риси 

господарського комплексу. 

2.  Народногосподарський 

комплекс України. 

3.  Трансфорація господар-

ського комплексу за ринкових 

умов. 

1.  

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування 

[2; 4; 5; 11; 

12; 15; 19; 

22] 

7Природний 

та 

трудоресурс

ний 

потенціал 

України 

Перелік питань: 

1. Природні передумови.  

2. Природно-ресурсний 

потенціал України.  

3. Демографічні передумови 

розміщення продуктивних сил.  

4. Трудоресурсний потенціал. 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[1; 3; 10; 

11; 14; 15; 

24] 

Міжгалузеві 

господарськ

і комплекси 

та 

регіональні 

особливості 

їх розвитку і 

розміщення 

Перелік питань: 

1. Суть і класифікація 

міжгалузевих комплексів.  

2. Паливно-енергетичний, 

металургійний, машинобудівний, 

хіміко-лісовий, будівельний 

комплекси.  

3. Комплекс галузей легкої 

промисловості.  

4. Агропромисловий комплекс. 

Рекреаційний комплекс. 

 

 

 

 

 

6 (9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[2; 3; 7; 10; 

11; 13; 14; 

17] 

Економіка 

регіонів 

України: 

стан та 

Перелік питань: 

1. Сучасне економічне 

районування України.  

2. Центральноукраїнський 

 

 

 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

[1;3; 9; 10; 

11; 14; 16,] 



перспективи 

розвитку 

економічний район.  

3. Західноукраїнський 

економічний район.  

4. Донецько-Придніпровський 

економічний район.  

5. Північно-східний економічний 

район. Причорноморський 

(Південний) економічний район. 

 

6 (9) 

 

тестових і 

завдань 

Міжнародні 

економічні 

зв'язки 

України та її 

інтеграція в 

європейські 

та інші 

світові 

структури 

Перелік питань: 

1. Соціально-економічна 

типологія країн.  

2. Економічна інтеграція. 

Економічні союзи.  

3. Форми 

зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Зони спільного 

підприємництва. Зовнішньо-

економічні зв’язки України. 

 

 

 

 

6(9) 

 

Конспект, 

усне 

опитування, 

виконання 

тестових і 

завдань 

[1,2, 3; 10; 

11; 14; 17, 

20,22] 

Фактори 

сталого 

розвитку 

продуктивни

х сил 

Перелік питань: 

1. Основні загальноекономічні 

показники розвитку регіону та 

аналіз його економічного 

потенціалу.  

2. Характеристика загального 

рівня соціально-економічного 

розвитку регіону. 

 

 

 

4 (7) 

 

Захист 

рефератів 

[3; 10; 11; 

14; 17, 

21,25] 

 Проміжний контроль 2 (2) МКР  

 Разом 72   

 

 Теми рефератів: 

1. Еволюція взаємовідношень  людини та природного середовища. 

2. Екологізація як метод раціонального природокористування. 

3.  Принципи раціонального природокористування. 

4. Основні етапи та правові основи природокористування в Україні. 

5. Основні концепції техногенного типу розвитку суспільства. 

6. Поняття екстерналій в екологічній сфері. 

7. Учення про ноосферу на шляху переходу до інформаційного суспільства. 

8. Умови становлення та існування ноосфери за В.І. Вернадським. 

9. Передумови розробки концепції сталого розвитку суспільства. 

10. Економічний аспект поняття «сталий розвиток». 

11. Умови та критерії сталого розвитку суспільства. 

12. Індикатори сталого розвитку суспільства. 

13. Система екологічної інформації. 

14. Кадастри природних ресурсів. 

15. Поняття екологічного моніторингу та його види. 

16. Джерела інформації про діяльність природокористувачів у системі екологічної 

інформації. 

17. Екологічний паспорт як один з напрямів держрегулювання природоохоронної діяльності. 

18. Поняття економічного механізму природокористування. 

19. Основи платного природокористування в Україні. 

20. Лімітування та ліцензування природокористування. 

 

 

 



 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5.Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7.   ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
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9. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ / 20__ 

Н.Р.
1
 

 

 

 

                                                 
1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 


