










ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 
Ф-ДК-РП1 

 

 

Додаток 1 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

Кафедра _______________________________ 

 

_______________________________ Tanszék 

 
        

    “ЗАТВЕРДЖУЮ / JÓVÁHAGYOM” 

Завідувач кафедри 

Tanszékvezető 

 

________________________________ 
“______” ______________  20___ 

 

    “ПОГОДЖУЮ / ELLENJEGYZEM” 

Гарант освітньої програми 

Szakfelelős 

________________________________ 
“______” ______________  20___ 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

TANTÁRGYI PROGRAM 

 
 

 _____________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни / a tantárgy neve) 

 

ступінь вищої освіти/felsőoktatás szintje:_______________________________ 

галузь знань/képzési ág: _____________________________________________ 

освітня програма / képzési program: ___________________________________ 

 

 

 

 

 
Розробники програми / A program kidolgozói _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



2 

 

  

Затверджено на засіданні кафедри _______________________________________________ 

Протокол №____  від „____” ________________ 20____року 

Jóváhagyva a _______________________________________________ Tanszék ülésén 

____________________________-án, jegyzőkönyv száma: ___ 

 

 

 

   

1. Опис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása 

 

Найменування показників / A jellemzők 

megnevezése 

Характеристика навчальної дисципліни / A tantárgy 

jellemzői 

денна форма 

навчання / nappali 

tagozat 

заочна форма навчання 

/ levelező tagozat 

Кількість кредитів / Kreditszám –  

 

Обов’язкова / Kötelező 

Bибіркова / Választható 

 

  

Загальна кількість годин / Összóraszám – 

Курс / Évfolyam: 

 

Семестр / Félév 

 

Лекції / Előadások 

Тижневих годин для денної форми 

навчання / Heti óraszám nappali tagozaton: 

аудиторних / kontakt –  

самостійної роботи / önálló munka –  

__ год. __ год. 

Практичні, семінарські / Gyakorlati, 

szemináriumi 

__ год./óra __ год./óra 

Лабораторні / Laboratóriumi 

__ год./óra __ год./óra 

Самостійна робота / Önálló munka 

__ год./óra __ год./óra 

Вид контролю / Ellenőrzés formája:  

_________________ 

 

 

 

2. Мета, завдання, компетентності та очікувані програмні результати 

навчання навчальної дисципліни / A tantárgy célja és feladata 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

3. Програма та структура навчальної дисципліни / A tantárgy programja és 

felépítése 

 

Теми лекцій/Az előadások témái 

 

№ Назва теми / A téma címe 

Кількість 

годин / 

Óraszám 

1   
2   

...   

 

Теми семінарських занять / A szemináriumi foglalkozások témája 

 

№ 

 

Назва теми / A téma címe 

Кількість 

годин / 

Óraszám 

1    
2    

...    

 

                                                                                                              

Теми практичних занять / A gyakorlati foglalkozások címe 

 

№ Назва теми/ A téma címe 

Кількість 

годин / 

Óraszám 

1   

2   

...   

 

                                                                                      

                         

Теми лабораторних занять / A laboratóriumi foglalkozások témája 

 

№ Назва теми/ A téma címe 

Кількість 

годин / 

Óraszám 

1   

2   

...   

 

Самостійна робота / Önálló munka 

 

№ Назва теми/ A téma címe 

Кількість 

годин / 

Óraszám 
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1   

2   

 Разом   

                                                                                               

 
4. Критерії та засоби оцінювання / Az értékelés formái és kritériumai 

                                                                        
 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS / Osztályozási skála: nemzeti és 

ECTS (визначена Положенням про організацію освітнього процесу) 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності / 

Tanulmányi 

összpontszám 

Оцінка 

ECTS / 

ECTS 

osztályzat 

Оцінка за національною шкалою / Osztályzat a nemzeti 

skála szerint 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики / 

vizsga, évfolyammunka és 

gyakorlat esetén 

для заліку / beszámoló 

esetén 

90 – 100 А відмінно / jeles 

зараховано / megfelelt 

82-89 В 
добре / jó 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно / elégséges 

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання / 

elégtelen a pótvizsga 

lehetőségével 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання / 

nem felelt meg, a 

pótbeszámoló 

lehetőségével 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни / elégtelen, a 

tárgy újrafelvételének 

kötelezettségével 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни / nem felelt 

meg, a tárgy 

újrafelvételének 

kötelezettségével 

 

 

5. Рекомендована і допоміжна література навчальної дисципліни та інші 

інформаційні ресурси/A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma 
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Додаток 1 / 1. számú melléklet 

 

Методичні вказівки до практичних (семінарських) робіт з дисципліни / 

Módszertani útmutató a gyakorlati (szemináriumi) munkához 

 

__________________________/__________________________ 

tantárgyból 

 

 

Додаток 2 / 2. számú melléklet 

 

Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни / Módszertani útmutató 

önálló munkához 

 

__________________________/__________________________ 

tantárgyból 

 

 

Додаток 3 / 3. számú melléklet 

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни / Módszertani 

útmutató ellenőrző dolgozatokhoz 

 

__________________________/__________________________ 

tantárgyból 
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Додаток 2 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь вищої 

освіти 

 

  

 

Форма 

навчання 

  

Навчальний 

рік/семестр 

 

Силабус  

 

Назва навчальної 

дисципліни 

 

 

Кафедра 
 

 

Освітня програма 
 

Тип дисципліни, кількість 

кредитів та годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова):  

Кількість кредитів: 

Лекції: 

Практичні (семінарські) заняття: 

Лабораторні заняття: 

Самостійна робота: 

 
Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові ступені 

і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 
 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Рекомендовані джерела  
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(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

 

 


