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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменуванн

я показників 

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна  форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 

8,0 

 

 

 

Галузь знань 

19 - Архітектура та 

будівництво 

Нормативна (за 

вибором) 

 

 

 

Спеціальність 192-

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Модулів  -   2 Освітньо-професійна 

програма 

Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг 

та аеродромів 

 

 
 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 6 2 і 3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 240 

 

 

4 і 5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  -  3 та 6 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

117 год. год. 

Практичні, семінарські 

30 год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

93 год. год. 

Індивідуальні завдання: 

3 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка - співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1 : 1 

для заочної форми навчання – 

 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою  

Основними завданнями  
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Студенти повинні знати : 

Студенти повинні вміти : 

Компетенції: 

 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 


