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1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
“Електрика і магнетизм”)

Найменування показників

Кількість кредитів:
Фізика та астрономія – 4+3

Модулів — 1

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Галузь знань
10 – Природничі науки
Спеціальності:
104 Фізика та астрономія

Змістових модулів — 2

денна форма навчання

Нормативна

Рік підготовки:
1-й
Семестр
2-й

Загальна кількість годин:
Фізика та астрономія – 210 год.

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних — 4
самостійної роботи студента —
4

Характеристика навчальної
дисципліни

Лекції
32 год.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Практичні, семінарські
32 год.
Лабораторні
32 год.
Самостійна робота
Фізика та астрономія – 114 год.
Вид контролю:
залік, іспит

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи
становить (%):
для денної форми навчання – 96/114 (84 %)

