
СЛОВНИК

 

  

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу - це модель
організації навчального процесу, яка ґрунтується на  поєднанні модульних технологій
навчання та залікових одиниць (залікових  кредитів).

  

Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для
засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

  

Модуль - це задокументована завершена частина  освітньо-професійної програми
(навчальної дисципліни, практики,  державної атестації), що реалізується через
відповідні форми навчального  процесу (тема, самостійна робота, лабораторна робота,
тест).

  

Інформаційний модуль - це система навчальних  елементів, що поєднана за ознакою
відповідності певному навчальному  об'єкту (дорівнює 81 годині загального навчального
часу). Повноцінне  оволодіння кожним інформаційним модулем передбачає опрацювання 
студентом( курсантом) певного кола теоретичних питань на лекційних  заняттях,
виконання практичних завдань і відбувається під час аудиторної  та самостійної роботи
згідно з навчальним планом або за індивідуальним  графіком роботи студента( курсанта).

  

Поточний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та  навичок студентів (курсантів),
що здійснюється у ході навчального  процесу шляхом проведення усного опитування,
контрольної роботи,  тестування, колоквіуму тощо.

  

Модульний контроль — форма контролю, який передбачає  проведення підсумку
роботи курсанта протягом модуля. Результатом  модульного контролю є модульна
оцінка.

  

Модульна оцінка - бальна оцінка.(абсолютна), яку  отримав студент (курсант) у
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результаті контролю за виконанням усіх видів  робіт (теоретичних, практичних,
самостійних), віднесених до  відповідного модуля.

  

Екзамен (залік) - форма підсумкового контролю,  засвоєння курсантом навчального
матеріалу з окремої дисципліни протягом  певного періоду відповідно до навчального
плану.

  

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у  вищому навчальному закладі,
призначених для засвоєння теоретичного  матеріалу. Як правило, лекція є елементом
курсу лекцій, який охоплює  основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем
навчальної  дисципліни. Лекції проводяться лекторами - професорами і доцентами 
(викладачами) вищого навчального закладу, а також провідними науковцями  або
фахівцями, запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у  відповідно
обладнаних приміщеннях-аудиторіях для однієї або декількох  академічних груп
студентів.

  

Семінарське заняття - форма навчального заняття, за  якої викладач організує
дискусію навколо попередньо визначених тем, до  котрих курсанти готують тези виступів
на підставі індивідуально  виконаних завдань (рефератів). Семінарські та практичні
заняття  проводяться в аудиторіях або навчальних кабінетах з однією академічною 
групою. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими  студентами з метою
підвищення рівня їх підготовки та розкриття  індивідуальних творчих здібностей.

  

Консультація - форма навчального заняття, за якої  курсант отримує відповіді від
викладача на конкретні запитання або  пояснення певних теоретичних положень чи
аспектів їх практичного  застосування. Консультація може бути індивідуальною або
проводитися для  групи курсантів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з 
питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з  теоретичних питань
навчальної дисципліни. Індивідуальні завдання з  окремих дисциплін (реферати, курсові
роботи тощо) видаються студентам у  терміни, передбачені вищим навчальним закладом.
Індивідуальні завдання  виконуються студентом самостійно при консультуванні
викладачем.

  

Самостійна робота студента — основний засіб роботи студента з оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ З КУРСУ

        ОЦІНКА   ЗНАННЯ   УМІННЯ   
    "5" (відмінно)   Має всебічні і глибокі знання навчального матеріалу за програмою  дисципліни. Досконально знає основну літературу, а також вказівки,  положення, нормативні матеріали з дисципліни. Ознайомився з додатковою  літературою, яка рекомендована програмою.  Вільно вміє виконувати практичні завдання, передбачені програмою Дає  правильні і повні відповіді на програмні запитання. Вміє  використовувати довідкову літературу, володіє навичками застосування  новітніх технологій. Демонструє навички творчого пошуку резервів  удосконалення виконання покарань.  
    "4" (добре)   Студент, курсант має повні знання навчального матеріалу за програмою  курсу, здатний до їх поповнення і оновлення в процесі подальшого  навчання і професійної діяльності. Опрацював основну літературу,  рекомендовану програмою, а також вказівки, рекомендації, положення та  інші програмні матеріали.  Має навички розв'язання конкретних практичних завдань виконання  покарань. Успішно виконав передбачені програмою завдання без істотних  зауважень. Орієнтується у сучасних тенденціях розвитку.  
    "3" (задовільно)   Має знання основного навчального матеріалу в обсязі, який є  необхідним для подальшого навчання і наступної роботи за спеціальністю.  Ознайомлений з основною літературою, рекомендованою програмою. Допускає  помилки у відповідях на теоретичні запитання з дисципліни і під час  виконання практичних завдань, але володіє необхідними знаннями для  виправлення помилок під керівництвом викладача.  Виконує практичні завдання в межах програмних вимог. Існують  труднощі під час розв'язання конкретних завдань та застосування знань у  практичній діяльності.  
    "2"(незадовільно)   Не володіє системою знань навчального матеріалу дисципліни. Допускає грубі помилки у відповідях.Має недостатні знання для самостійного оволодіння програмним матеріалом без додаткової підготовки.  Не вміє вирішувати передбачені програмою практичні завдання або  допускає принципові помилки у їх виконанні. Не орієнтується в основній  літературі і сучасних тенденціях.  
      

Узагальнення вищевикладеного дозволяє зробити висновок, що модуль -  це самостійна
структурно-логічна система, яка є складовою великого  механізму і має всі його ознаки:
структуру,

  

функції, способи життєдіяльності. Модульно-рейтингова система, в  цілому є найбільш
гнучкою у навчанні. Вона не тільки наближає викладача  до студентів, а й дозволяє
викладачеві краще розуміти їх індивідуальні  можливості та орієнтуватися на них при
оцінювання знань. Впровадження  модульних технологій навчання викликає у студентів
віру у  справедливість, об'єктивність, людяність самого викладача, створює умови  для
здорової конкуренції й виявлення їх індивідуальних здібностей.

  

Вбачається, що даний підручник створений з використанням інноваційних  технологій, в
якому змістовно викладений навчальний матеріал, буде  корисним як для студентів,
курсантів, слухачів, так і викладачів вищих  навчальних закладів, наукових і практичних
працівників, а також для  всіх, хто цікавиться кримінально-виконавчим правом України.
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