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Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
навчальної дисципліни
“Видавничі бази даних”
Шифр
документа
СМЯ НАУ НМК 
09.01.07-1-2018


Стор. 3 із 5


Навчально-методичний комплекс розробила:

доцент кафедри комп’ютерних 
мультимедійних технологій,
к.т.н., доцент					____________ С. Серебрякова



Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, протокол № _____ від  «_____» _______ 2018 р.

Завідувач кафедри КММТ  ______________ С. Лобода



Навчально-методичний комплекс обговорено та схвалено на засіданні НМРР ННІКІТ, протокол № ____ від  «____» _____ 2018р.

Голова НМРР ____________ М. Куклінський












Рівень документа – 3б
Плановий термін між ревізіями – 1 рік 
Контрольний примірник 

 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Дисципліна 		“Видавничі бази даних” 
Освітній ступінь 	“Магістр”
Галузь знань 	18 “Виробництво та технології” 
Спеціальність 	186 “Видавництво та поліграфія”
Спеціалізація (ОПП) “Технології електронних мультимедійних видань” 

№
Складова комплексу
Позначення електронного файлу 1)
Наявність



друкований вигляд2)
електронний вигляд3)

Навчальна програма
-
не передбачена
-
	

Робоча навчальна програма (денна форма навчання) 
02_ВБД_РП_С
05.06.2018 р.
16.09.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Робоча навчальна програма (заочна форма навчання) із рейтинговою системою оцінювання
-
-
-
	

Положення про рейтингову систему оцінювання (заочна форма навчання) 
-
окремим документом не передбачається
-
	

Календарно-тематичний план 
-
окремим документом не передбачається
-
	

Конспект лекцій/курс лекцій 
06_ВБД_КЛ.pdf
-
16.09.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Методичні рекомендації з виконання домашнього завдання 
07_ВБД_ДЗ_С.pdf
-
16.09.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Методичні рекомендації з виконання контрольної (домашньої) роботи для студентів заочної форми навчання 
-
-
-
	

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи (проекту)
-
не передбачено
-
	

Методичні рекомендаці з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу
10_ВБД_МР_СРС.pdf
-
16.09.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних (семінарських) занять
-
не передбачені
-
	

Тести з дисципліни
-
-
22.05.2018, https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/037005046a
	

Модульна контрольна робота4)
13_ВБД_МКР_1.pdf
-
22.05.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Пакет комплексної контрольної роботи
15_ВБД_ККР.pdf
__.__._____
18.09.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
	

Затверджені екзаменаційні білети4) (те саме)
16_ВБД_ЕБ.pdf
22.05.2018
22.05.2018, kmmt.nau@ukr.net -> «eDisk»  \  НМК  \  МАГІСТР  \  ВБД-186-17
1)  ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)  2)  Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри  
3)  Вказується дата розміщення у інституційному депозитарії АБО дата та місце розміщення на кафедрі  4)  У вигляді переліку теоретичних питань та типових завдань для розв’язку, з яких формуватимуться білети для проведення модульної контрольної роботи 
 (Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.
Куди передано (підрозділ)
Дата 
видачі
П.І.Б. отримувача
Підпис отримувача
Примітки


























(Ф 03.02 – 02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
 № пор.
Прізвище ім'я по-батькові
Підпис ознайомленої особи
Дата ознайом-лення
Примітки




















































































































 (Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
 № пор.
Прізвище ім'я по-батькові
Дата ревізії
Підпис
Висновок щодо адекватності








































(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ зміни
№ листа (сторінки)
Підпис особи, яка
внесла зміну
Дата внесення зміни
Дата
введення зміни

Зміненого
Заміненого
Нового
Анульо-
ваного



































































































(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис
Ініціали, прізвище
Посада
Дата
Розробник




Узгоджено




Узгоджено




Узгоджено







