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1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ 

«Теорія міжнародного права» як навчальна дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці майбутніх юристів. Вивчення 
основ міжнародного права має не тільки пізнавальне, теоретичне значення, але й дуже велике практичне значення, що пов'язано з бурхливим 
розвитком міжнародної співпраці України з іншими державами і міжнародними організаціями. 

Завданнями дисципліни є примноження та систематизація, за допомогою різних форм і методик навчання, знань студентів про: норми, принципи, джерела, 
суб’єктів міжнародного права, міжнародний правотворчий процес, реалізацію норм міжнародного права, взаємодію міжнародного і національного права. 

Мова навчання – українська. 
Статус навчальної дисципліни – обов’язкова навчальна дисципліна. 
Метою вивчення дисципліни «Теорія міжнародного права» є досягнення студентами сучасного конструктивного, фундаментального 

рівня юридичного мислення та оволодіння системою загальнотеоретичних знань про основні закономірності виникнення, розвитку і 
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функціонування держави, національної та міжнародно-правової системи. 
Передумови для вивчення дисципліни. Теорія держави та права, Міжнародне публічне право (основи теорії). 
 

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ 
ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

У процесі реалізації програми дисципліни «Теорія міжнародного права» формуються наступні компетентності із передбачених 

освітньою програмою: 

Інтегральна компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності   
ЗК 1. Здатність до розуміння причинно-наслідкових зв’язків й уміння їх використовувати у професійній діяльності.  
ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 5. Здатність пропонувати та обґрунтовувати власну позицію.  
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел за допомогою використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  
ЗК 7. Здатність працювати індивідуально та у команді.  
ЗК 9. Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень у сфері права.  
ЗК 10. Здатність до генерування нових ідей при вирішенні практичних завдань.  
ЗК 11. Здатність репрезентувати результати власної наукової та професійної діяльності та аргументовано їх обстоювати 
 
Спеціальні (фахові) компетентності    
ФК 3. Знання особливостей міжнародно-правових явищ, вміння прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права. 
ФК 4. Розуміння способів захисту національних інтересів власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів. 
ФК 5. Уміння самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем у сфері міжнародного права, порівняльного 

правознавства, національного права, готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.  
ФК 6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав. 
ФК 10. Здатність застосовувати набуті знання та вміння в практичних ситуаціях, розв’язувати типові задачі і проблеми у відповідній 

сфері права, у тому числі міжнародного права. 
 

Навчальна дисципліна «Теорія міжнародного права» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (ПРН), передбачених 
освітньою програмою: 

ПРН 3. Демонструвати знання основ міжнародного публічного права та теорії міжнародного права. 
ПРН 4. Демонструвати знання змісту імперативних норм міжнародного права. 
ПРН 5. Розуміння принципів використання теоретичних знань з міжнародного права та міжнародних відносин при вирішенні типових 

практичних завдань. 
ПРН 6. Пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації норм міжнародного права. 
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ПРН 8. Демонструвати знання щодо захисту прав та законних інтересів фізичних осіб у міжнародній, іноземних та вітчизняній 
національних юрисдикціях. 

ПРН 9. Аналізувати джерела міжнародного публічного права, джерела права у правових системах сучасного світу. 
ПРН 10. Орієнтуватися в системі міжнародних стандартів прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 
ПРН 11. Пропонувати інструменти захисту інтересів України у різних сферах. 
ПРН 12. Демонструвати здатність до подальшого навчання. 
ПРН 13. Знати і виконувати правила етики юриста. 
ПРН 14. Проводити власні дослідження у сфері міжнародного публічного права, порівняльного правознавства. 
ПРН 17. Збирати, обробляти й упорядковувати інформацію щодо стану міжнародних відносин, зовнішньої політики України. 
ПРН 18. Аналізувати концептуальні підходи щодо вирішення проблем міжнародного та національного права. 
ПРН 22. Брати участь у фахових дискусіях з міжнародно-правової проблематики. 

 
Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

Знання:   
 поняття “міжнародне право” у різних його інтерпретаціях, базові категорії міжнародного права; 
 співвідношення та взаємовплив міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії; 
 систему суб’єктів міжнародного права та особливості їх правосуб’єктності. 
 
Розуміння:  

 сфери та межі міжнародно-правового регулювання, співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права; 
 особливості процесу нормотворення у міжнародному праві, сутність та види його джерел; 
 механізму реалізації міжнародно-правових норм; 
 особливостей міжнародних правовідносин; 
 

Застосування знань (вміння): 

 вільно орієнтуватися у різних аспектах теорії міжнародного права та оперувати поняттями і категоріями за тематикою дисципліни; 
 характеризувати природу і принципи організації зовнішньої політики держави, функціонування інститутів зовнішньої політики; 
 самостійно здійснювати наукові дослідження актуальних проблем міжнародного права, готувати та здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень; 
 здійснювати аналіз та кваліфікацію правових явищ на основі норм міжнародного публічного, міжнародного приватного 

національного та іноземного права; 
 розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права; 
 визначати сучасні досягнення міжнародного публічного та приватного права, порівняльного правознавства, виявляти в подіях і 

фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні перспективи і ризики; 
 визначати з потоку міжнародних подій конкретну правову ситуацію, використовувати різні джерела інформації для з’ясування 

потрібних обставин і фактів, надавати юридичну оцінку подіям міжнародних відносин; 
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 формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і національноправових проблем, аналізувати правові концепції 
на предмет логічної послідовності та практичної адекватності; 

 використовувати історичні прецеденти, а також свої теоретичні знання з міжнародного права для захисту своєї точки зору та в інших 
професійних цілях; 

 вести формальну та неформальну ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики; 
 застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, міжнародного права при вирішенні практичних завдань; 
 доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 
 

Аналіз:  
- упорядковувати набуті знання у вигляді есе з проблем міжнародного права  
- орієнтуватися в системі міжнародного права; 
- аналізувати процеси міжнародного життя. 
 

Оцінювання: 

- користуватися науковою та довідковою інформацією по темам дисципліни;  
- оцінювати сучасні політичні події у світлі міжнародного права; 
- оцінювати основні напрями міжнародно-правової діяльності України. 
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3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ 

Загалом Вид заняття 
(денне відділення / заочне відділення) 

Ознаки курсу 

ЄКТС годин 
Лекційні заняття Практичні заняття Самостійна робота 

Курс, (рік 
навчання) 

Семестр Обов’язкова / 
вибіркова 

3 90 28/6 14/6 48/ 78 2 4 Обов’язкова  

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

лекц. прак 
сам. 
роб. лекц. прак 

сам. 
роб. 

Тема 1 Загальне поняття про юридичну науку та науку міжнародного 
права  

4 2 - 2 6 - - 6 

Тема 2 Походження держави і права  6 2 2 2 8 2 2 4 

Тема 3 Теорія поділу влад  4 2  2 6 - - 6 

Тема 4 Право: сутність ознаки, функції  6 2 2 2 4 - - 4 

Тема 5 Право в системі соціального регулювання  6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 6 Основні теорії взаємодії міжнародного і внутрішнього права  8 2 2 4 6 - - 6 

Тема 7 Національна і міжнародна правотворчість  8 2 2 4 8 2 2 4 

Тема 8 Юридична відповідальність  8 2 2 4 6 - - 6 

Тема 9 Правозастосування і тлумачення права  6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 10 Правосвідомість і правова культура  6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 11 Держава та індивід  8 2 2 4 6 - - 6 

Тема 12 Правова держава та верховенство права 6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 13 Сучасні концепції міжнародного права  6 2 - 4 6 - - 6 

Тема 14 Основа чинності міжнародного права  8 2 2 4 10 2 2 6 

 

Усього годин 
90 28 14 48 90 6 6 78 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК 
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5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ 
Студенти отримують теми та питання курсу, основну і додаткову літературу, рекомендації, завдання та оцінки за їх виконання як 

традиційним шляхом, так і з використанням університетської платформи он-лайн навчання на базі Moodle. Окрім того, практичні навички у 
пошуку та аналізу інформації за курсом, з оформлення індивідуальних завдань, тощо, студенти отримують, користуючись університетськими 
комп’ютерними класами та бібліотекою. 

 
6. ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п  
Назва теми 

Кількість 
годин 

Деннa форма 
/заочна 

МОДУЛЬ 1. Поняття та значення науки міжнародного права 

1.  Тема 1 Загальне поняття про юридичну науку та науку міжнародного права  
Поняття юридичної науки. Методи дослідження державно-правових явищ. Юридична 
наука в системі соціальних наук. Види юридичних наук. Фундаментальні теоретичні 
юридичні науки та їх значення. Наука міжнародного права. 

 

2.  Тема 2 Походження держави і права  
Основні теорії походження держави і права: патріархальна та органічна теорії; теорія 
суспільного договору; теорія насилля; історична школа права; марксизм. Теорії, що 
пояснюють сутність права. Теорія природного права. Позитивізм та нормативізм 
солідаризм у праві. Психологічна школа права. Соціологічна юриспруденція. Cучасні 
концепції праворозуміння та уявлення про державу. 

2/2 

3.  Тема 3 Теорія поділу влад  
Зародження та розвиток теорії поділу влад. Загальна характеристика законодавчої, 
виконавчої та судової гілок влади. Система стримувань і противаг. Місце глави держави 
в системі поділу влад. Державні органи, не віднесені до гілок влади. 
Інтерактивна вправа "Порівняльно-правова характеристика конституцій зарубіжних 
держав та України: засади реалізації принципу поділу влад" 

 

4.  Тема 4 Право: сутність ознаки, функції  
Поняття права і підходи до його визначення. Ознаки права. Сутність і зміст права. 
Функції права. Соціальна цінність права. Принципи права. Право та економіка, політика, 
культура. Дебати "Юснатуралізм vs юридичний позитивізм в сучасних реаліях України" 

2 

5.  Тема 5 Право в системі соціального регулювання  
Поняття соціального регулювання. Соціальні норми. Основні види соціальних норм та їх 
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співвідношення з правом. 
Вирішення відеокейсів щодо співвідношення і взаємодії права і моралі. 

6.  Тема 6 Основні теорії взаємодії міжнародного і внутрішнього права  
Способи взаємодії міжнародного і внутрішнього права. Законодавство України про 
взаємодію міжнародного і внутрішнього права. 
Презентації за результатами роботи в малих групах. 

2 

МОДУЛЬ 2. Сучасні концепції та сутність міжнародного права 

7.  Тема 7 Національна і міжнародна правотворчість  
Поняття правових форм діяльності держави. Поняття і ознаки правотворчості. 
Правотворчість і правоутворення. Міжнародна правотворчість. Функції правотворчості. 
Принципи правотворчості. Види правотворчості. Правотворчий процес. Законодавча 
техніка. 

2/2 

8.  Тема 8 Юридична відповідальність  
Розв'язання кейсів щодо розмежування видів відповідальності, а також юридичної 
відповідальності та державного примусу. 

2 

9.  Тема 9 Правозастосування і тлумачення права  
Поняття юридичної відповідальності. Юридична відповідальність та інші види 
соціальної відповідальності. Фактичні та юридичні підстави юридичної відповідальності. 
Види юридичної відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус. 
Відповідальність у міжнародному праві: загальні положення. 
Поняття правозастосування. Стадії правозастосовного процесу. Види правозастосування. 
Поняття і види тлумачення права. Акти тлумачення права, їх значення 

 

10.  Тема 10 Правосвідомість і правова культура  
Поняття правосвідомості та її види. Правова культура. Антиподи правової культури. 
Професійна правова культура юриста. 

 

11.  Тема 11 Держава та індивід  
Розв'язання кейсів щодо захисту прав людини. 

2 

12.  Тема 12 Правова держава та верховенство права 
Поняття правової держави, її ознаки. Становлення концепції правової держави 
Соціальна держава. 
Презентація за результатами групової роботи "Критерії (вимоги) верховенства права" 
Навчальна дискусія "Співвідношення концепцій "правової держави" та "верховенства 
права" 

 

13.  Тема 13 Сучасні концепції міжнародного права  
Дебати "Доктринальні підходи до розуміння міжнародного права та їх сучасне 
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застосування" 
Презентація проєктів за результатами групової роботи 

14.  Тема 14 Основа чинності міжнародного права  
Навчальна дискусія "Легітимаційний вплив міжнародного права; кейси з історії України" 

2/2 

 

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Теорія міжнародного права» включаються: 
1. Обов’язкове знайомство з науковою літературою відповідно зазначених у програмі тем; 
2. Внесення до конспекту розгорнутого плану відповіді на встановлені питання до кожного семінарського заняття, згідно програми курсу. 
3. Підготовка та виконання реферату. 
4. Пошукова робота з Інтернет ресурсами. 
5. Підготовка до семестрового контролю.  
6. Підготовка до заліку. 

Виконуючи самостійну роботу, студент знайомиться з рекомендованою в робочій програмі курсу літературою, яку він бере в бібліотеці 
чи в Інтернет ресурсах. Прочитані матеріали студент акумулює у власному конспекті у вигляді коментарів та нотаток до кожного пункту 
плану семінарського заняття та до окремих тем, винесених в робочій програмі на самостійне ознайомлення.  

Загальний підсумок самостійної роботи з вивчення курсу студент показує під час заліку.  
 

№ з/п  
Назва теми 

Кількість 
годин 
Денна 

форма/заочна
МОДУЛЬ 1. Поняття та значення науки міжнародного права 

1.  Тема 1 Загальне поняття про юридичну науку та науку міжнародного права  
Юридична наука в системі соціальних наук. Види юридичних наук. Фундаментальні 
теоретичні юридичні науки та їх значення. Наука міжнародного права. 

2/6 

2.  Тема 2 Походження держави і права  
Теорії, що пояснюють сутність права. Теорія природного права. Позитивізм та 
нормативізм солідаризм у праві. Психологічна школа права. Соціологічна 
юриспруденція. Cучасні концепції праворозуміння та уявлення про державу. 

2/6 

3.  Тема 3 Теорія поділу влад  
Загальна характеристика законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Система 
стримувань і противаг. Місце глави держави в системі поділу влад. Державні органи, 
не віднесені до гілок влади. 

2/6 

4.  Тема 4 Право: сутність ознаки, функції  2/4 
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Соціальна цінність права. Принципи права. Право та економіка, політика, культура.  
5.  Тема 5 Право в системі соціального регулювання  

Соціальні норми. Основні види соціальних норм та їх співвідношення з правом. 4/6 

6.  Тема 6 Основні теорії взаємодії міжнародного і внутрішнього права  
Способи взаємодії міжнародного і внутрішнього права. Законодавство України про 
взаємодію міжнародного і внутрішнього права. 

4/6 

МОДУЛЬ 2. Сучасні концепції та сутність міжнародного права 
7.  Тема 7 Національна і міжнародна правотворчість  

Міжнародна правотворчість. Функції правотворчості. Принципи правотворчості. 
Види правотворчості. Правотворчий процес. Законодавча техніка 

4/4 

8.  Тема 8 Юридична відповідальність  
Штрафна та компенсаційна відповідальність. Кримінальна відповідальність. 
Адміністративна відповідальність. Цивільна відповідальність. Матеріальна 
відповідальність. Конституційно-правова відповідальність Відповідальність у 
міжнародному праві: загальні положення. 

4/6 

9.  Тема 9 Правозастосування і тлумачення права  
Види правозастосування. Поняття і види тлумачення права. Акти тлумачення права, їх 
значення 

4/6 

10.  Тема 10 Правосвідомість і правова культура  
Антиподи правової культури. Професійна правова культура юриста. 4/6 

11.  Тема 11 Держава та індивід  
Поняття і основні елементи правового статусу особи. Громадянство. Права, свободи 
та обов'язки людини і громадянина. 

4/6 

12.  Тема 12 Правова держава та верховенство права 
Співвідношення з концепцією "правової держави". Верховенство права як теоретична 
концепція. Критерії (елементи) верховенства права. 

4/6 

13.  Тема 13 Сучасні концепції міжнародного права  
Історичні та сучасні концепції міжнародного права. Причини їх різноманіття. 
Концепція соціального міжнародного права. 

4/6 

14.  Тема 14 Основа чинності міжнародного права  
Стабілізація міжнародних відносин. Менеджмент конфліктів як завдання 
міжнародного права. Вплив міжнародного права на внутрішньодержавні структури. 

4/6 
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8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:  
Види контролю Складові 

оцінювання 

поточний контроль, який здійснюється у ході:  
- усної відповіді на питання лекційного курсу або тестування знань з 

певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного 
курсу;  

- розв’язання певних ситуацій тощо;  
- захисту завдань самостійної роботи; 
- виступу на семінарських заняттях.  

50% 

підсумковий контроль, який здійснюється у ході проведення заліку. 
 

50% 

 

Методи діагностики 
знань (контролю) 

опрацювання лекційних матеріалів та літератури; підготовка до 
семінарських занять; надання відповідей на тести по темам курсу; 
розв’язання кейсів; виконання реферату; залік 

 
Питання до заліку 

1. Поняття юридичної науки.  
2. Методи дослідження державно-правових явищ.  
3. Юридична наука в системі соціальних наук.  
4. Фундаментальні теоретичні юридичні науки та їх значення.  
5. Наука міжнародного права.  
6. Основні сучасні концепції праворозуміння та теоретичні підходи до держави. 
7. Основні теорії походження держави і права.  
8. Передумови виникнення міжнародного права.  
9. Ознаки права, що відрізняють його від соціального регулювання в первісному суспільстві. 
10. Зародження та розвиток теорії поділу влад.  
11. Система стримувань і противаг.  
12. Концепція вертикального поділу державної влади.  
13. Місце глави держави в системі поділу влад.  
14. Державні органи, не віднесені до гілок влади.  
15. Поняття права і підходи до його визначення.  
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16. Ознаки права. Сутність і зміст права.  
17. Функції права.  
18. Принципи права.  
19. Поняття і ознаки соціальних норм. Класифікація соціальних норм.  
20. Проблеми та теорії взаємодії міжнародного і внутрішнього права.  
21. Способи взаємодії міжнародного і внутрішнього права.  
22. Законодавство України про взаємодію міжнародного і внутрішнього права  
23. Поняття правових форм діяльності держави.  
24. Поняття і ознаки правотворчості. Правотворчість і правоутворення.  
25. Міжнародна правотворчість.  
26. Функції правотворчості.  
27. Принципи правотворчості.  
28. Види правотворчості.  
29. Правотворчий процес.  
30. Поняття юридичної відповідальності. 
31. Юридична відповідальність та інші види соціальної відповідальності.  
32. Види юридичної відповідальності.  
33. Відповідальність у міжнародному праві: загальні положення.  
34. Поняття застосування норм права як особливої форми їх реалізації.  
35. Поняття тлумачення права. Тлумачення міжнародно-правових норм.  
36. Поняття правосвідомості та її види. Правова культура.  
37. Професійна правова культура юриста.  
38. Загальні положення про права людини. 
39. Людина, особа, громадянин.  
40. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.  
41. Верховенство права як одна із найважливіших цінностей сучасної демократії.  
42. Історичні та сучасні концепції міжнародного права.  
43. Впорядковуальні функції міжнародного права. 
44. Чинність міжнародного права: філософське обґрунтування.  
45. Вплив міжнародного права на внутрішньодержавні структури.  
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9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ 

Денна форма навчання 
Поточний контроль 

Види роботи 
Планові терміни 

виконання 
Форми контролю та звітності 

Максимальний 
відсоток 

оцінювання 
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях 

1.1. Підготовка до практичних занять Відповідно до 
робочої програми та 

розкладу занять 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 
час практичних занять 

 
25 

Виконання завдань для самостійного опрацювання  
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, 
питань), що виноситься на самостійне 
вивчення 

-//- 
Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 
занять або ІКР1, перевірка конспектів навчальних 
текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 
1.3. Підготовка реферату (есе) за заданою 
тематикою  

Відповідно до 
розкладу занять  і 

графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)  
10 

1.4. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 
підготовка наукових публікацій, участь у 
роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- 
Обговорення результатів проведеної роботи під час 
аудиторних занять або ІКР, наукових конференцій 
та круглих столів. 

 
5 

Разом балів за поточний контроль 50 
Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 
Всього балів  100 

 

Заочна форма навчання 
Поточний контроль 

Види самостійної роботи  Планові терміни 
виконання  

Форми контролю та звітності  Максимальний 
відсоток 

оцінювання 
Систематичність і активність роботи під час аудиторних занять 

1.1. Підготовка до аудиторних занять Відповідно до 
розкладу 

Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під 
час аудиторних занять 

 
15 

                                                                 
1 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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За виконання контрольних робіт (завдань)  
1.2. Підготовка контрольних робіт  

-//- 
Перевірка контрольних робіт (завдань) 15 

 
Виконання завдань для самостійного опрацювання  

1.3. Підготовка програмного матеріалу (тем, 
питань), що виноситься на самостійне 
вивчення 

-//- 
Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних 
занять або ІКР2, перевірка конспектів навчальних 
текстів тощо  

10 

Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота студента) 
2.1. Підготовка реферату (есе) за заданою 
тематикою 

Відповідно до 
графіку ІКР 

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під 
час ІКР 

 
5 

2.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. 
підготовка наукових публікацій, участь у 
роботі круглих столів, конференцій тощо. 

-//- Обговорення результатів проведеної роботи під час 
ІКР, наукових конференцій та круглих столів. 

5 

Разом балів за поточний контроль 50 
Підсумковий контроль 

екзамен / залік 
 

50 
Всього балів підсумкової оцінки 100 

 
10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

(для іспиту / заліку) 
Рівень знань оцінюється:  
- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та 

опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки.  Був присутній на лекціях та 
семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними 
завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній 
роботі;  

-  «добре» / «зараховано»  В - від 82 до 89 балів. Студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні 
термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та 
семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, 
проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;  

-  «добре» / «зараховано» С -  від 74 до 81 балів. Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння 
основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 
допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  реферату та активність у 

                                                                 
2 Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами 
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науково-дослідній роботі;  
- «задовільно» / «зараховано» D -  від 64 до 73 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 

навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність 
конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи,  рефератів (есе);  

- «задовільно» / «зараховано» Е -  від 60 до 63 балів. Студент був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє 
навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає 
необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи. 

-  «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано»  FX – від 35 до 59 балів. Студент володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

-  «незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано»  F – від 0 до 34 балів. Студент не володіє 
навчальним матеріалом. 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами 

100-бальною шкалою Шкала за ECTS За національною шкалою 
екзамен залік 

90-100 (10-12) A Відмінно зараховано 
82-89 ( 8-9) B Добре 
74-81(6-7) C 
64-73 (5) D Задовільно 
60-63 (4) E 
35-59 (3) Fx незадовільно не зараховано 
1-34 (2) F 
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