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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії»  

підготовки бакалавра  

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити здобувачів вищої освіти з 

методологічними і методичними основами наукових досліджень. 

 

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни 

 

- формування наступних загальних компетентностей:  

 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК14. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 15– уміння виявляти та вирішувати проблеми; 

ЗК 17– здатність працювати як автономно, так і у команді; 

 

- формування наступних спеціальних компетентностей: 

 

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних відносин та 

світової політики у політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях. 

СК9. Здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 

 

1.2. Кількість кредитів – 4. 

 

1.3. Загальна кількість годин – 120. 

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Обов’язкова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й  

Семестр 

1-й  

Лекції 

32 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  

Самостійна робота 

72 год. 



1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі мають досягти наступних 

результатів: 

РН07. Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 

необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.  

РН08. Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, 

міжнародних комунікацій.  

РН09. Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 

зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 

економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 

підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації. 

РН17. Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку 

необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. Передбачені робочою групою. 

РН20. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із 

використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 

підходів. 

РН30. Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Наука, наукове дослідження та інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 

 

Тема 1. Загальні відомості про науку та наукова картина світу 

Категорія «наука». Етапи розвитку науки. Визначення науки в сучасному її вигляді. 

Мета, об’єкт, предмет науки. Функції науки. Наука як пізнання дійсності. «Витік мізків». 

Наукова школа і її ознаки. 

 

Тема 2. Наукова картина світу 

Категорія «світогляд». Типи світогляду: житейський, міфологічний, релігійний, 

філософський (науковий), художній. Складові наукової картини світу: загальнонаукова, 

природничо-наукова, суспільно-наукова картини світу. Наука як пізнання дійсності. Наукове 

пізнання та побутове пізнання. 

Організація наукової діяльності в Україні. 

 

Тема 3. Наука і технічний прогрес 

Поняття «науково-технічний прогрес» (НТП) і «науково-технічна революція» (НТР). 

Співвідношення понять НТП і НТР. Критерії проведення грані між НТП і НТР. Періодизація 

НТП. Хвилі НТР. Етапи розвитку НТР, їх сутність. 

Склад і призначення науково-виробничого об’єднання. Склад і призначення 

міжгалузевого науково-технічного комплексу. Склад і призначення міжгалузевого 

державного об'єднання та інженерного центру. Зміни у взаємостосунках науки і 

виробництва. 

Науково-технічний потенціал і його значення для розвитку економіки країни. 

 

Тема 4. Класифікація наук 

Історія класифікації наук. Принципи класифікації наук. Фундаментальні і прикладні 

науки. Організація сучасної системи наук. Загальна класифікація сучасних наук. Предмет 

дослідження природних наук. Предмет дослідження суспільних наук. Предмет дослідження 

технічних наук. Групи наук згідно з класифікацією ВАК України. 

 

 

 

 



Тема 5. Інформація та її оцінка 

Поняття «інформація» і засоби її передачі. Інформатика і напрями її розвитку. 

Інформаційна потреба. Кількісна оцінка інформації. Критерій цінності інформації. 

 

Тема 6. Типологія інформації і основні види видань. Пошук інформації. 

Інформаційні джерела. Первинна інформація. Вторинна інформація. Види 

інформації. Схема збору і аналізу наукової інформації. 

Пошук інформації. Прямі і непрямі методи вивчення інформаційних потреб. Старіння 

інформації. Бібліотеки світу. Загальнодержавна служба науково-технічної інформації в 

Україні. Носії інформації. Види пошуку інформації. Довідково-інформаційний фонд. 

Основний і довідковий фонди. Алфавітний, систематичний і наочний каталоги. Види видань: 

бібліографічний, реферативний, оглядовий. Використовування Інтернету. Буквена і цифрова 

ідентифікація країн. Інформаційно-пошукова мова. Універсальна десяткова класифікація. 

Бібліотечно-бібліографічна класифікація. 

 

Розділ 2. Методологічні основи наукових досліджень та оформлення результатів 

досліджень 

 

Тема 7. Наукове дослідження – основна форма наукової роботи 

Наукове дослідження – один з видів пізнавальної діяльності. Правила наукового 

вивчення. Мета наукового дослідження. Об’єкт наукового дослідження. Предмет наукового 

дослідження. Принципи наукового пізнання. Методи доведення достовірності наукового 

дослідження. Схема виконання науково-дослідної роботи. Ознаки класифікації наукових 

досліджень. Науково-технічні розробки. Науково-технічні послуги. 

 

Тема 8. Елементи системи знань і наукової діяльності 

Навчання, теорія, концепція, ідея, принцип, аспект, методологія, методика, метод 

дослідження, науковий закон, гіпотеза, мислення, поняття, думка, висновок, категорія, 

термін, визначення, науковий факт, проблема, ключове слово. 

 

Тема 9. Рівні методології наукового пізнання 

Категорія «методологія». Три рівні в методології наукового пізнання. Складові частини 

наукового дослідження. Стадії наукового дослідження. Розвиток наукового пізнання. 

Парадигма – парадокс – нова парадигма. 

 

Тема 10. Методи наукового пізнання. Методи емпіричного рівня дослідження 

Методи наукового пізнання: спеціальні і загальні. Методи емпіричного дослідження: 

спостереження, порівняння та аспекти порівняння, історичний метод, вимірювання, 

експеримент. Види експериментів. 

 

Тема 11. Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження 

Методи емпіричного і теоретичного рівнів дослідження: абстрагування, ідеалізація, 

аналіз і синтез (прямий, елементарно-теоретичний, структурно-генетичний), індукція і 

дедукція, аналогія, формалізація. Моделювання. Види моделей: макетні (натуральні), фізичні, 

математичні, функціональні. Системний підхід. 

 

Тема 12. Методи теоретичного дослідження 

Рівні теоретичного пізнання. Результати теоретичного рівня пізнання. Аксіоматичний 

метод теоретичного дослідження. Значення терміну «гіпотеза». Види гіпотез. Гіпотетичний 

метод. Метод сходження від абстрактного до конкретного. Етапи процесу пізнання 

сходження від абстрактного до конкретного та ін. 

 

Тема 13. Оформлення наукових робіт 

Загальні положення. Реферування тексту. Курсова робота. Бакалаврська робота. 

Магістерська робота. Дисертаційна робота. 

Загальні вимоги. Ілюстрації. Таблиці. Формули. Список літератури. 



Посилання до джерел. Додатки. 

Апробація наукових результатів. 

Академічна недоброчесність – виклик інтелектуальної спроможності нації. 

Унікальність і плагіат в наукових роботах. Перевірка унікальності. Типи плагіату. Основні 

положення роботи сучасних серверів перевірки унікальності тексту. Робота із структурою 

тексту. Перетворення тексту. Збільшення об’єму тексту. Санкції за плагіат. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Наука, наукове дослідження та інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 

Тема 1. Загальні 

відомості про науку 

14 2 4   8       

Тема 2. Наукова 

картина світу 

10 4    6       

Тема 3. Наука і 

технічний прогрес 

8 2    6       

Тема 4. Класифікація 

наук 

8 2    6       

Тема 5. Інформація 

та її оцінка 

2 2           

Тема 6. Типологія 

інформації і основні 

види видань. Пошук 

інформації 

10 2 2   6       

Разом за розділом 1 52 14 6   32       

Розділ 2. Методологічні основи наукових досліджень та оформлення результатів 

досліджень 

Тема 7. Наукове 

дослідження – 

основна форма 

наукової роботи 

2 2           

Тема 8. Елементи 

системи знань і 

наукової діяльності 

6 2    4       

Тема 9. Рівні 

методології 

2 2           

Тема 10. Методи 

наукового пізнання. 

Методи емпіричного 

рівня 

дослідження 

6 2    4       

Тема 11. Методи 

наукового пізнання. 

Методи емпіричного і 

теоретичного рівнів 

дослідження 

18 4 6   8       



Тема 12. Методи 

теоретичного 

дослідження 

6 2    4       

Тема 13. 

Оформлення 

наукових робіт 

28 4 4   20       

Разом за розділом 2 68 18 10   40       

Усього годин 120 32 16   72       
 

4. Теми семінарських (практичних) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Семінар: Внесок вчених у розвиток науки: Фалес, 

Демокрит, Аристотель, Ібн Сіна. Ібн Рушд, Біруні, Н. Коперник, 

Г. Галілей, Дж. Бруно, Ф. Бекон 

4 

2 

3 Тема 6. Типологія інформації і основні види видань та пошук 
інформації 

2 

4 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок индексу Бойса 2 

5 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок коефіцієнта кореляції 2 

6 Тема 11. Пр. зан.: Розрахунок индексу концентрації 2 

7 Тема 13. Пр. зан.: Написання рецензії 2 

8 Тема 13. Захист реферату 2 

Разом  16 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Загальні відомості про науку 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

теорий таких учених, як: Фалес, Демокрит, Аристотель, Ібн Сіна. 

Ібн Рушд, Біруні, Н. Коперник, Г. Галілей, Дж. Бруно,Ф. Бекон та 
ін. 

8 

2 Наукова картина світу. Лекційний матеріал доповнити 

детальним поглибленням щодо сучасних теорій і концепцій 

наукової картини світу. 

6 

3 Наука і технічний прогрес 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

інноваційного та технологічного бізнесу. На основі вивчення 

додаткової літератури привести приклади. 

6 

4 Класифікація наук 

Лекційний матеріал доповнити детальним поглибленням щодо 

сучасних класифікацій наук. Оволодіти уміннями визначити 

основні класифікації наук. Розглянути особливості визначення 
УДК. 

6 

5 Типологія інформації і основні види видань та пошук 

інформації 

Робота з навчальною і довідниковою літературою. Знайомство з 
системою каталогів у бібліотеці ХНУ. 

6 

6 Елементи системи знань і наукової діяльності 

Вивчати та оволодіти умінням користуватися елементами системи 

знань і наукової діяльності. Підготовка до диктанту по терминам. 

8 



7 Рівні методології та методи дослідження (теми: 10-12) 

Розглянути основні методи, які  можна  застосовувати в 

дослідженнях  по спеціальності: методи  емпіричного  рівня 

дослідження,  методи  емпіричного  і теоретичного рівнів 
дослідження, методи теоретичного рівня дослідження. 

18 

8 Оформлення наукових робіт та правила оформлення 

наукових робіт 

Оволодіти умінням оформлення наукових робіт, підготувати 

реферати, рецензії та відгуки на контрольні роботи за заданою 

тематикою. Підготувати реферат. Підготувати короткі 

повідомлення до захисту реферату; тези, доповіді на конференцію 

(наукову статтю). Оволодіти умінням використовувати правила 

оформлення наукових робіт (оформлення тексту, оформлення 

списку літератури, ілюстрацій, таблиць, формул та ін.). 
Написання відгуку та рецензії на наукову роботу. 

14 

 Разом 72 

 
6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання в межах дисципліни «Основи наукових досліджень» 

навчальним планом не передбачене. 

 

7. Методи навчання 

 

Під час вивчення навчальної дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

лекція, як правило, у поєднанні з наочною демонстрацією (презентація), пояснення, дискусія, 

практичні завдання, семінарські заняття, спільний пошук вирішення проблеми, робота з 

науковою літературою, консультування, самостійна робота в тому числі в дистанційному 

курсі. 

 

8. Методи контролю 

При вивченні дисципліни «Основи наукових досліджень» застосовуються наступні 

методи контролю: усний, письмовий та тестовий. Контроль з дисципліни складається з 

поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-

контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів здобувачів при обговоренні 

питань на семінарських заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю 

(поточна успішність) враховуються при визначенні підсумкової залікової оцінки з 

дисципліни.  

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових розділів (проміжний контроль) – на 

практичних та семінарських підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної 

семестрової роботи Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: 

- тестові завдання;  

- розв’язування задач;  

- виконання творчих завдань. 

Сума балів, які здобувач може набрати за поточними контролями, дорівнює 60. Оцінка 

успішності здобувача з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою 

з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. Семестровий підсумковий контроль з 

дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень здобувача. Він 

проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку в терміни, 

встановлені графіком освітнього процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

програмою дисципліни «Основи наукових досліджень». Сумарна оцінка за вивчення 

дисципліни розраховується як сума поточних оцінок та балів, отриманих за результатами 

підсумкового семестрового контролю. Загальна сума балів поточного і підсумкового 

семестрового контролю складає 100. Набрана здобувачем кількість балів служить основою 



для оцінки за національною шкалою. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. Загальна 

кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 80 хвилин.  

Вміст залікового білета й оцінювання відповідей на заліку:  

Теоретичне питання – 20 балів (2х10). 

Тести – 20 балів (10 тестових завдань х 2 бали).  

 

Критерії оцінювання для семінарських занять з дисципліни «Основи наукових 

досліджень» 
Усний виступ, 

виконання 

письмового 

завдання 

Критерії оцінювання 

4 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.  

3 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки.  

2 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  

1 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. 

0,5 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

Доповнення виступу: 

2 бали – отримують здобувачі вищої освіти, які глибоко володіють матеріалом, чітко 

визначили його зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї 

та положення, що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали власні 

аргументи щодо основних положень даної теми. 

1 бал отримують здобувачі, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює 

зміст виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку. 

Суттєві запитання до доповідачів: 

2 бали отримують здобувачі вищої освіти, які своїм запитанням до виступаючого 

суттєво і конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 

1 бал отримують здобувачі вищої освіти, які у своєму запитанні до виступаючого 

вимагають додаткової інформації з ключових проблем теми, що розглядається. 

Ведення опорного конспекту лекції: 

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у 

стисло і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі основних понять і 

положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані поняття та положення є лише 

опорними сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати студенти під 

час лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню навчального матеріалу, 

дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, положеннями, концепціями, 

проблемами, теоріями тощо. 



Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час 

аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези лекції та пояснення викладача у 

визначеному в конспекті полі. Під час самостійної роботи рекомендується доповнити записи 

лекції та завершити виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та ОКЛ. 

2 бали нараховуються здобувачам, які в повному обсязі самостійно і творчо 

опрацювали всі питання лекції і вільно володіють її змістом. 

1 бал нараховується здобувачам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не 

достатньо вільно володіють її змістом. 

 

Критерії поточного контролю знань студентів 

Поточний контроль проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів 

вищої освіти за період теоретичного навчання. Поточний контроль знань студентів 

здійснюється через проведення аудиторних письмових контрольних робіт або 

комп’ютерного тестування. 
Письмова 

контрольна робота 

або тестування 

Критерії оцінювання 

15-20 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

10-14 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під 

час письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

5-9 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

1-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного 

тестового завдання. 

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (заліку): виконання 

поточного контролю у вигляді тестів за результатами яких він набрав не менше 31 балу. 

 

Підсумковий семестровий контроль 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання 

здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку та 

екзамену. На підсумковий семестровий контроль виносяться питання, що передбачають 

перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в цілому 

та рівня сформованості відповідних компетентностей після опанування курсу. 

Підсумковий контроль оцінюється у 40 балів та представлений у вигляді тестових та 

/або відкритих питань. 

За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 

балів включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для одержання 

заліку, становить 50 балів 
 

За бажанням здобувач має можливість обрати тестову форму залікового білета 

(білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь)  



 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку здобувач на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). У разі настання / 

подовження дії обставин непоборної сили здобувачам вищої освіти денної форми навчання 

надається можливість скласти залік в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, 

здобувач одержує 2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в 

дистанційному курсі «Основи наукових досліджень», режим доступу: 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5751 . 

 

9. Схема нарахування балів 
Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (денна форма навчання):  

Вивчення тем – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 20 балів; 

виконання індивідуального завдання або виконання практичних завдань - 20 балів; поточний 

контроль - 20 балів)  

Підсумковий контроль – 40 балів (з них: відповідь на теоретичне питання - 20 балів; тестові 

завдання - 20 балів АБО 20 тестових завдань – 40 балів). 

Заохочувальні бали – виконання індивідуального завдання – 5 балів, підготовка до 

видання наукової статті за тематикою дисципліни «Основи наукових досліджень» – 10 балів. 

 
Максимальні значення оцінювання діяльності студента при вивченні навчальної дисципліни 

(денна форма навчання) 

 
Поточний контроль та самостійна робота Разом Залікова 

робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2  

60 

 

40 

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 6 

60 (мінімум 31) 

Т1, Т2 ... Т13 – теми розділів 
 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за результатами 

поточного контролю він набрав не менше 31 балу. 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 

зараховано 
70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 
 

10. Рекомендована література  
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