
ІНСТРУКЦІЯ 
щодо розміщення вибіркових дисциплін на сайті академії 

 
Матеріали для розміщення надсилаються листом на адресу site@pgasa.dp.ua 
Зверніть увагу: - лист повинен містити матеріали тільки до одного курсу навчання 

однієї освітньої програми; 
- лист НЕ потрібно додавати в вигляді окремого документу Wopd. 

 
Зміст окремого листа: 
1. Посилання на сторінку вибору дисциплін 
2. Повна назва факультету. 
3. Повна назва освітньої програми (ОПП, ОПП м, ОНП м). 
4. Номер Курсу. 
5. Номер Семестру. 

- номер Блоку в семестрі; 
- повна назва дисциплін , які входять до Блоку.; 

6. Посилання на анкету «Зробити вибір», яка розроблена в деканаті у вигляді Forms 
сервісу MS365 для студентів окремого курсу (групи). 

 
До листа прикріплюються файли (тільки в форматі pdf), які мають розкрити 

зміст вибіркової дисципліни (короткі силабуси, анотації, презентації тощо). 
Назва файлу повинна повністю співпадати з назвою вибіркової навчальної 

дисципліни (без скорочень та абревіатури). 
 

Прикріплений файл, крім назви та короткої анотації навчальної дисципліни, 
може містити таку інформацію: 

- назва кафедри 
- інформація про викладача(викладачів): прізвище, електронна пошта, фото 
-вимоги до початку вивчення дисципліни 

- чому це цікаво/треба вивчати 
- чому можна навчитися (результати навчання) 
- як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності) 
- інформаційне забезпечення дисципліни 
- види навчальних занять, кількість годин/кредитів 
- вид семестрового контролю 
- мета та завдання дисципліни 
- склад лекційного курсу та теми практичних занять тощо 

mailto:site@pgasa.dp.ua


ЗРАЗОК ЛИСТА 
 
 
 
Доброго дня! 

Я, як декан факультету (або гарант ОП), прошу Вас розмістити таку інформацію на 
сторінці https://pgasa.dp.ua/choice_subject/opp_075_marketing/ 

 
 
 
 
3 семестр 

Факультет економічний 
ОПП Маркетинг 

На 2 курсі 

ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну) 
Національна економіка 
Сучасні економічні системи 
ДРУГИЙ БЛОК - Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку) 
Соціологія 
Політологія 
Релігієзнавство 

 
 
 
4 семестр 
ПЕРШИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну) 
Історія економіки та економічної думки 
Теорія економічного аналізу 

 
ДРУГИЙ БЛОК (оберіть одну дисципліну) 
Безпека життєдіяльності та основи екології 
Основи охорони праці та цивільного захисту 

 
ТРЕТІЙ БЛОК Дисципліна ЗВО (оберіть одну дисципліну з блоку) 
Економічна теорія 
Основи ринкових відносин 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdTF- 
Fv5KEK68XWxydzoMNjNoTsePQBn9Ce2NOFAlZUN09RQVNNNTFHQTVUR0tJTEp 
MQ0xCRVA2QS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdTF-Fv5KEK68XWxydzoMNjNoTsePQxBn9Ce2NOFAlZUN09RQVNNNTFHQTVUR0tJTEpMQ0xCRVA2QS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GdTF-Fv5KEK68XWxydzoMNjNoTsePQxBn9Ce2NOFAlZUN09RQVNNNTFHQTVUR0tJTEpMQ0xCRVA2QS4u
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