“КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОГО ПРИРОДОЗНАВСТВА“
(курс за вибором студентів)
Лектор проф. Опанасюк Анатолій Сергійович
Метою курсу є формування у студентів світоглядних орієнтацій і установок
особи, що засновані на науковому методі пізнання навколишнього світу.
Формування уявлень про сучасну науковo-природничу картину світу і місце
людини у ній, синтез гуманітарної і науково-природничої складових
культури.
ОЦІНЮВАННЯ
Курс викладається 2 семестри: модульних циклів - 6
Структура навчальної дисципліни: 200 год/6 кредитів
Шкала оцінювання: R=100 балів
Нарахування балів:
присутність на лекції 300,5=15 балів
реферат (презентація) максимум 25 балів (паперовий варіант 20 балів)
модульний контроль – 203=60 балів.
Мінімальна умова отримання заліку – присутність на 80% лекцій +
реферат.
За кожні дві пропущені лекції вище дозволеного студент пише реферат на
тему задану викладачем.
Студент, що не пропустив жодного заняття отримує додатково 5 балів (при
пред'явленні конспекту).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Сумма балів

Оцінка ESTS

Оцінка за національною шкалою
ДСК або ПСК

залік
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C
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E
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FX
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F

задовільно
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не зараховано
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