
 

Силабус навчальної дисципліни 

 

Назва дисципліни: Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація) 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво    

Назва освітньо-професійної програми: Інструментально-оркестрове мистецтво 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=702 

Рік навчання IV: Семестр : VІІ-VІІІ 

Викладач (викладачі): Баковецька О. О. (лекції, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація)» є 

обов’язковою освітньою компонентою навчального плану, циклу дисциплін 

професійної та практичної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців, виховує та 

формує основні філософські знання та здібності необхідні для майбутніх викладачів 

фахових дисциплін, артистів та керівників оркестрових колективів. 

Мета: ознайомити студентів з основами дисципліни, яка є засадничою для 

багатьох фахових дисциплін сфери зв’язків з громадськістю - «PR у політичній 

сфері», «Політична психологія», «Теорія масових комунікацій» тощо. Окрім того, 

вивчення політології сприяє уникненню помилок у політичній практиці та 

подоланню стереотипного уявлення про політику як виключно про мистецтво 

управління державою. 

Завдання: 

- сформувати у студентів вміння використовувати науково-методичний 

інструментарій політичної науки; 

- поглибити політологічні, соціологічні, психологічні знання студентів; 

- навчити їх, як майбутніх спеціалістів, застосовувати набуті знання у 

практичному житті. 

Вивчення курсу «Політологія» формує у студентів систему логічно 

завершених базових знань про політику, адекватних їм умінь і навичок. 

Предмет: сучасні досягнення світового та вітчизняного гуманітарного знання 

в усьому його багатстві та різноманітності наукових спрямувань, охоплює основну 
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проблематику сучасної політичної науки, зокрема, предмет і метод політології, 

розвиток політики як суспільного явища, історію політичної думки, проблеми 

функціонування політичного життя, утвердження громадського суспільства і 

демократії, функціонування політичної системи та її інститутів, питання політичної 

свідомості та культури, проблеми світового політичного процесу і міжнародних 

відносин, напрямки і спроби політичного прогнозування. 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

4 120 40 80 Залік 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до 

освітньо-професійної програми 

 

Загальні компетентності ЗК Фахові компетентності ФК 

ЗК1. Здатність до спілкування 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК3. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК8. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК12. Здатність працювати автономно.  

ЗК14. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК16. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

СК14. Здатність демонструвати 

базові навички ділових комунікацій 



людини і громадянина в Україні. 

ЗК17. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної  

програми 

 

ПРН6. Демонструвати спроможність до самостійного дослідження наукової 

проблеми в галузі музичного мистецтва та написання роботи відповідно до 

вимог, готовність дискутувати і аргументувати власну позицію.  

ПРН11. Застосовувати теоретичні знання та навички в редакторській / 

менеджерській / лекторській / звукорежисерській практичній діяльності.   

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 
Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи 

навчання 

ОК; 

ПРН 

Оцінка 

(бали) 

Тема 1.1. Політологія як наука 

Визначення поняття "політика". 

Об'єкти і суб'єкти політики. Рівні 

визначення місця і ролі політики у 

системі суспільних відносин, її види 

та детермінанти. Політика як форма 

діяльності з реалізації інтересів і 

потреб суб'єктів політики. Загальна 

структура, форми та метода 

політичної діяльності. 

Основні етапи формування науки про 

політику та її необхідність. 

Взаємозв'язок політики з іншими 

формами суспільної свідомості 

(філософія, мораль, релігія, наука). 

Предмет політології: сутність, форми, 

закономірності розвитку і 

функціонування політології, її місця й 

ролі в житті суспільства. Специфіка та 

роль політології в системі 

гуманітарних наук, взаємозв'язок та 

взаємозалежність. Відносно 

самостійний, комплексний та 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

схеми; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 



загально-цивілізаційний характер 

політології. 

Завдання СР 

1. У чому полягає сутність політики 

та її властивості? 

2. Дати визначення політології як 

науки. 

3. Чи мали вплив ідеї волі та 

демократії у розвитку політичної 

думки в Україні? 

4. Розробити схему структури 

політики (суб’єкти, об’єкти та 

ресурси). 

Тема 1.2. Становлення та розвиток 

політичної думки в історії людства 

Політична думка античного світу. 

Давньогрецькі міста-поліси як 

осередки політичного життя. Загальна 

характеристика політичних ідей 

Платона та Аристотеля. Основні 

напрямки політико-правової думки у 

Стародавньому Римі. Погляди 

Цицерона на державу, політичну 

владу. Розвиток політико-правових 

поглядів у діяльності римських 

юристів. Право як мистецтво добра і 

справедливості. Загальна 

характеристика праці св. Августина 

"Про Божу державу". Бог як вище 

благо і об'єкт любові громадян 

держави. Головні напрямки розвитку 

політичної думки в Середньовіччі. 

Взаємовідносини влади церковної та 

світської. Ф. Аквінський про державу, 

право, закони. Політичні ідеї 

середньовічних єресей. Політична 

думка раннього етапу Нового Часу. 

Політична думка Нового Часу: 

соціальна концепція. Українська 

політична думка. Марксистські 

погляди на політику. Сучасні 

парадигми політичної думки. 

Завдання СР 

1. У чому полягає політичне вчення 

Аристотеля про державу, політику і 

справедливість? 

2. Чому Н. Макіавеллі вважають 

засновником світської політичної 

науки? 

3. З яких напрямів формується 

менеджмент виборчої кампанії? 

4. Які види політичного маркетингу 

існують? 

5. Розробити технології проведення 

політичних маркетингових 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 



досліджень. 

6. Провести ділову гру: «Сегментація 

політичного ринку та банк політичних 

лідерів». 

Тема 1.3. Політика та влада як 

суспільні явища  

Поняття і суть влади, основні 

концепції влади. Народ – джерело 

влади. Єдність відносин панування і 

підкорення. Соціальне призначення 

влади. Основні види влади: політична, 

економічна, духовна, сімейна. Влада 

як інституалізована форма суспільної 

могутності. Властивості політичної 

влади. М. Вебер про три типи влади. 

Типологія влади Ж. Бордо. Проблема 

забезпечення легітимності влади. 

Принцип розподілу влади та її 

історичні форми. Концептуальні 

моделі організації влади у сучасному 

суспільстві (теорія політичної 

модернізації). 

Завдання СР 

1. Які фактори вплинули на активне 

застосування політичних технологій в 

Україні. У чому особливості цих 

процесів? 

2. Яка група політичних технологій є 

найбільш ефективною у виборчому 

процесі? 

3. Що означає: передбачуване і 

непередбачуване в політиці? 

4. У чому полягає структура процесу 

прогнозування? 

5. Еволюція виборчих технологій у 

світі. 

6. Політичне прогнозування в 

умовах сучасного українського 

суспільства. 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 

Тема 1.4. Політична система і 

держава як її базовий інститут 

Поняття "політична система 

суспільства". Політична система як 

механізм формування і 

функціонування влади у суспільстві, 

чинник стабілізації і розвитку 

політичного життя. Основні елементи 

політичної системи, її інституційна, 

інформаційно-комунікаційна і 

нормативно-регулятивна підсистеми. 

Місце і роль у політичній системі 

держави політичних партій, ЗМІ, 

політичних асоціацій і об'єднань, 

різних політичних суб'єктів та їхні 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

100 



взаємовідносини. Функції політичної 

системи: визначення цілей, завдань, 

програми діяльності суспільства, 

мобілізація ресурсів на досягнення 

поставлених цілей, інтеграція всіх 

елементів суспільства. Типологія 

політичних систем: тоталітарні, 

авторитарні і демократичні. 

Завдання СР 

1. З яких елементів складається 

політична система суспільства? 

2. Які функції політичної системи? 

3. Дати визначення демократії як 

форми та способу організації 

суспільно- політичного життя. 

4. Які існують типи демократії? 

5. Проаналізувати поняття 

демократичної держави. 

6. Розкрити універсальні цінності 

демократії. 

7. Проаналізувати поліархічну 

демократію Р. Даля. 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

підготовка 

презентації; 

вирішення 

завдань 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

Тема 1.5. Політичні режими 

сучасності 

Політичні режими: тоталітарний, 

авторитарний, демократичний. 

Поняття демократії. Передумови 

виникнення демократії та її історичні 

форми. Основні концепції і засоби 

здійснення демократії. 

Колективістські концепції. Концепції 

представницької демократії. Елітарна 

демократія. Народовладдя у сучасній 

Україні: теорія і реальність. Система 

виборів.    

Завдання СР 

1. Політичний режим як форма 

держави та спосіб функціонування 

політичної системи. 

2. Типологія політичних режимів. 

Особливості політичного режиму в 

Україні. 

3. Типи виборчої системи. 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 

 60  Контрольна робота 5 

   Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік 
Форма 

контролю 
Тести 75 

Загальний підсумок: 100 

Тема 2.1. Політичні партії, 

громадські організації та рухи 

Об’єктивні основи появи і 

функціонування громадсько-

політичних об’єднань, їх базові 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

100 



характеристики. Визначення понять 

"партія", "партійна система", 

громадська організація". Типи 

партійних систем. Виникнення 

політичних партій в Україні 

наприкінці XIX– початку XX ст., їх 

програми і діяльність. Становлення 

багатопартійності в умовах 

незалежної України. Дисидентський 

рух і його роль у національно-

визвольній боротьбі. Типологія 

сучасних політичних партій, об'єднань 

і рухів: за ідейним спрямуванням 

(національно-демократичні, 

ліберально-демократичні, 

соціалістичні) та типами політичної 

діяльності (праві, ліві, центристські). 
Завдання СР 

1. Політичні партії: ознаки, функції, 

типи. 

2. Поняття та види партійних систем. 

Їх роль у функціонуванні політичної 

влади. 

3. Етапи становлення та сучасний 

стан багатопартійності в Україні. 

4. Громадські організації у політичній 

системі суспільства. 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 

Тема 2.2. Політичні еліти та 

політичне лідерство 

Виникнення понять "еліта" і 

"політична еліта". Загальні причини 

існування еліт. Теорія еліт Ґ.Моски, 

В.Парето, Р.Міхельса. Основні 

напрямки сучасних елітарних теорій: 

макіавеллістська школа, ціннісні 

теорії, теорії демократичного 

елітаризму, концепція плюралізму 

еліт, ліволіберальні концепції. 

Типологія еліт. Результативність та 

інтеграція еліти. Соціальне 

представництво еліти. Системи 

рекрутування еліти. Номенклатурна 

система та її соціальні наслідки. 

Політична еліта України: особливості 

формування та основні етапи 

еволюції. М.Драгоманов, Д.Донцов, 

В.Липинський про роль еліти у 

державотворенні. Політична еліта і 

правлячий клас. Шляхи становлення 

сучасної еліти в Україні. Ідеї лідерства 

в історії політичної думки. Об'єктивні 

і суб'єктивні складові лідерства. 

Основні концепції політичного 

лідерства: теорія рис, ситуаційна 

теорія конституентів, психологічна 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 



концепція, інтерактивний аналіз. 

Соціальна сутність та історичний 

генезис наукових поглядів 

українських мислителів на політичне 

лідерство. Класифікація, функції та 

тенденції розвитку політичного 

лідерства. Культ особи. Критерії 

оцінки популярності та ефективності 

діяльності політичного лідера у 

сучасній Україні.  

Завдання СР 

1. У чому полягає концепція 

політичної еліти ХХ ст.? 

2. Які шляхи формування політичної 

еліти? 

3. З яких елементів складається 

типологія політичного лідерства М. 

Вебера? 

4. Які існують механізми формування 

політичного лідерства? 

5. Описати харизматичне лідерство. 

6. Порівняти формальне і 

неформальне лідерство. 

Тема 2.3. Політична свідомість та 

політична культура 

Зміст і структура поняття «політична 

культура» та «політична свідомість». 

Типи політичних культур. Політична 

культура в сучасній Україні. Поняття 

політичної ідеології, доктрини.  

Завдання СР 

1. Які бувають теорії демократії? 

2. Які фактори впливають на 

формування політичної культури? 

3. Який взаємозв’язок між 

політичною культурою і політичною 

поведінкою? 

4. Здійснити порівняльний аналіз 

понять: політична поведінка, 

політична активність, політична 

участь та політична діяльність. 

5. Розкрити поняття політичної 

субкультури. 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення, 

підготовка 

презентації; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 

Тема 2.4. Основні соціально-політичні 

ідеї та течії в сучасному світі 

Поняття ідеології та уявлення про неї. 

Функції політичної ідеології 

(створення позитивного образу 

здійснюваної політики, інтеграція 

суспільства, мотивація політичної 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

100 



поведінки). Основні ліві ідейно-

політичні доктрини. Основні ідейно-

політичні течії сучасності. Лібералізм 

і неолібералізм. Консерватизм і 

неоконсерватизм. Марксизм і соціал-

демократизм. Фашизм і неофашизм. 

Християнсько-демократична ідеологія 

і альтернативні ідейно-політичні течії. 

Ідеологічні орієнтації українського 

суспільства. Національна ідея та 

ідеологія державотворення в Україні.  

Завдання СР 

1. Світові політико-ідеологічні 

доктрини: поняття, види, 

інституціоналізація. 

2. Консерватизм і неоконсерватизм. 

Праві та правоцентристські партії 

України. 

3. Лібералізм і неолібералізм. Стан 

ліберального руху в Україні. 

4. Соціал-демократичний рух у світі 

та Україні: історія, програмні цілі, 

досягнення. 

5. Комуністичний рух: мета, форми, 

перспективи. 

6. Фашизм і неофашизм: ідейні 

джерела, соціальна база, цілі. 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення, 

підготовка 

презентації; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 

Тема 2.5. Міжнародні відносини та 

міжнародна політика 

Міжнародний політичний процес. 

Співробітництво та взаємозалежність 

як чинник міжнародного життя. 

Взаємовідношення національних та 

загальнолюдських інтересів. Процеси 

інтеграції та дезінтеграції у системі 

міжнародних відносин. "Баланс сил" 

та "баланс інтересів" у світовій 

політиці. Проблеми формування 

колективної безпеки. Роль ООН та 

інших міжнародних організацій у 

забезпеченні миру, безпеки, 

консенсусу.  

Завдання СР 

1. Міжнародна політика: суть, цілі, 

функції. 

2. Основні суб’єкти міжнародних 

відносин. 

3. Україна у світовому 

співтоваристві. 

4. Світовий політичний процес: 

поняття та особливості на порозі 

третього тисячоліття. 

5. Міжнародні організації та Україна. 

6. Поняття геополітики. Вплив 

географічних чинників на 

4 лекція Лекція, 

презентація, 

опитування 

студентів 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК6, 

ЗК14, 

ЗК16, 

ЗК17, 

ПРН11 

100 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування, 

складання 

повідомлення, 

підготовка 

презентації; 

вирішення 

завдань 

ЗК1, 

ЗК2, 

ЗК3, 

ЗК4, 

ЗК5, 

ЗК12 

ЗК14, 

ЗК16, 

ПРН6 

100 



життєдіяльність української держави. 

7. Глобальні проблеми сучасності та 

шляхи їх розв’язання. 

 60  Контрольна робота 5 

   Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік 
Форма 

контролю 
Тести 75 

   Загальний підсумок: 100 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-79.html 

3. Зовнішня політика України: навчальний посібник - http://politics.ellib.org.ua/pages-

cat-150.html 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація)» 

передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 
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дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в 

межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

Оцінка входить у 

щотижневу відомість і 

складає не більше 30% від 

100 балів що може 

отримати студент 

протягом тижня. 

 активність студента під час аудиторних 

занять (підготовка доповідей за лекційним 

матеріалом, ведення конспекту, 

опрацювання літератури за темами 

дисципліни, володіння теоретичними 

положеннями дисципліни, тестування, 

створення презентацій, усне опитування) 

Оцінка входить у 

щотижневу відомість і 

складає 70% відсотків від 

100 балів що може 

отримати студент 

протягом тижня. 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(складається протягом семестру) 

3 варіанти тестів по 25 питань. 

Кожна правильна відповідь 4 бали. 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, є 

оцінкою у поточній 

відомості накопичених 

балів за відповідний 

навчальний тиждень. 

 Контрольна робота 2 

(складається протягом семестру) 

3 варіанти тестів по 25 питань. 

Кожна правильна відповідь 4 бали. 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, є 

оцінкою у поточній 

відомості накопичених 

балів за відповідний 

навчальний тиждень. 

 Всього: у кінці півріччя середнє 

арифметичне накопичених балів 

помножується на коефіцієнт 0,25 

(100*0,25) 

25 балів 



ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

3 варіанти тестів по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь 1,5 бали. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 25+75 100 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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