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Педагогічна (асистентська) практика
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка
м. Львів, вул. Університетська 1
Механіко-математичного факультет
Кафедра математичної статистики і диференціальних рівнянь

12 - математика і статистика
112 - статистика
Базилевич І.Б., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
математичної статистики та диференціальних рівняь
iryna.bazylevych с і lnu.edu.на.
Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 267.
м. Львів, вул. Університетська, 1
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за поперед
ньою домовленістю).

httD://new.mmf.lnu.edu.ua/coiirse/dr for 112-sa
.Виробничу
практику
студентипроходять
закінченнянаписаннямагістерськоїроботи.
Виробнича практика триває2тижні. Обсяг - 90 год.

для

Мета дисципліни - виробити у студентів навичок наукової роботи
Література для написання магістерської роботи

Загальний обсяг - 90 годин
У результаті вивчення даного курсу студент буде:
Мати написану магістерську роботу.
Магістерська робота
Очний, дистанційний
Проведення лекційних, лабораторних робіт і консультацій.
1. Проведення інструктажу.
2. Під керівництвом керівників магістерських написання магістерських
робіт
3.Захист практики
Диференційований залік

2
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Для вивчення даного курсу студенти потрібні базовізнаня з: усіх
дисциплін, які вивчались на протязі 5 років.
Презентації, лекції, інтерактивна комунікація

Комп’ютер із необхідним програмним забезпеченням,доступ до Internet
мережі.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
наступним співвідношенням:
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно,
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Оцінки виставляються згідно з написанням
магістерських робіт.

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер
шенню курсу.

Схема курсу “Виробнича практика”
для студентів спеціальності 112- Статистика
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