
 

 

 



 

 

 



 

ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни «Командоутворення» складена       відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:  

 

Для ОПП «Міжнародні відносини» 
Для ОПП «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

- формування у здобувачів базових знань, 

а також практичних умінь та навичок 

використання основних категорій 

командоутворення з метою підготовки 

компетентних конкурентоспроможних 

фахівців у галузі міжнародних відносин, 

здатних здійснювати професійну 

діяльність в системі транскордонної 

взаємодії учасників, що діють на 

міжнародній арені у політичній, 

економічній, соціальній, культурній 

сферах, на засадах міжнародного права, 

міжнародної безпеки та дипломатії, 

захищати національні інтереси України, 

демонструвати лідерські якості, 

продовжувати професійне зростання та 

саморозвиток. 

 

- формування у здобувачів базових знань, 

а також практичних умінь та навичок 

використання основних категорій 

командоутворення з метою підготовки 

фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в сфері міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних 

студій, зовнішньополітичної діяльності 

держав, міжнародних взаємодій між 

державами, міжнародними організаціями 

та недержавними акторами, міжнародної 

інформаційної діяльності та міжнародних 

комунікацій, що характеризуються  

комплексністю та невизначеністю умов та 

передбачають застосування теорій 

суспільних наук та спеціальних наукових 

методів дослідження проблем 

міжнародних відносин. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

- формування наступних загальних компетентностей: 

Для ОПП «Міжнародні відносини» 
Для ОПП «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК13. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК13. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

ЗК14. Здатність працювати в команді. ЗК14. Здатність працювати в команді. 

ЗК17. Здатність формувати та 

демонструвати лідерські якості. 

 

 

1.3. Кількість кредитів: 4 

 

1.4. Загальна кількість годин: 120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 



 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

3-й - 

Лекції 

32 год. - 

Семінарські заняття 

32 год. - 

Лабораторні заняття 

- год. - 

Самостійна робота 

                56 год. - 

у тому числі індивідуальні завдання 

- - 

 

1.6. Заплановані результати навчання:  

 

Для ОПП «Міжнародні відносини» 
Для ОПП «Міжнародна інформація та 

міжнародні комунікації» 

РН25. Демонструвати навички лідерства, 

самостійно приймати рішення, відповідати 

за командну роботу. 

РН27. Самостійно приймати рішення, 

відповідати за командну роботу та безпечні 

умови праці. 

РН26. Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

РН28. Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальні положення міжнародного інформаційного права 

 

Тема 1. Командоутворення: поняття, історія становлення, концепції  

 поняття та складові командоутворення;  

 історія становлення концепції командоутворення; 

 ключові експерименти та теорії, які сприяли становленню концепції тимбілдингу;  

 основні інструменти командоутворення;  

 класифікація завдань, які вирішує командоутворення; 

 типи тимбілдингових заходів в Україні та світі. 

Тема 2. Команда: характеристика, стадії розвитку, рольова структура  

 поняття команди;  

 стадії (етапи) розвитку (формування) команди; 

 моделі ефективності команди; 

 рольова структура команди; 

 робота команди у дистанційних умовах. 

  Тема 3. Лідерство в командоутворенні  

 природа лідерства та його складники; 

 основні теорії лідерства; 

 розвиток лідерства; 

 стилі лідерства; 

 характерні відмінності керівника і лідера; 

 життєвий цикл команди та стратегії діяльності лідера на його стадіях; 

 типові невдачі та помилки лідерів; 



 

 складові структури особистості лідера. 

 Тема 4. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та прийняття управлінських 

рішень  

 комунікації в команді: сутність та поняття; 

 людський фактор в процесі прийняття рішень; 

 особливості стилів прийняття управлінських рішень. 

  Тема 5. Управління конфліктами в процесі командоутворення  

 поняття конфлікту та його функції; 

 джерела виникнення конфліктів; 

 типи конфліктів;  

 основні етапи виникнення і розвитку конфліктів, шляхи їх подолання; 

 специфіка управлінського конфлікту; 

 види конфлікту в сфері «організаційного імперативу». 

  Тема 6. Психологічний тренінг та коучинг у практиці команди 

 коучинг: сутність та історичні аспекти виникнення; 

 відмінні риси коучингу від інших видів надання допомоги особистості; 

 принципи та інструменти коучингу; 

 види коучингу; 

 професійні стандарти коучингу. 

 Тема 7. Корпоративна культура і мотивація: зв’язок з командоутворенням 

 зміст поняття «корпоративна культура»; 

 функції корпоративної культури; 

 основні компоненти корпоративної культури; 

 види корпоративних культур організації відповідно до методики OCAI; 

 поняття та етапи мотивації;  

 складові мотивації роботи команди; 

 заходи з підвищення мотивації роботи. 

 Тема 8. Моніторинг ефективності команди 

 показники успішності команди;  

 моніторинг особистої ефективності кожного члена команди; 

 внутрішній моніторинг ефективності команди. 

 Тема 9. Фактори результативності командної роботи на відстані 

 ключові компетентності для команди, що працює на відстані;  

 основні правила облаштування робочого місця вдома; 

 ефективний особистий тайм-менеджмент; 

 поєднання роботи і відпочинку; 

 як уникнути професійного вигорання. 

 Тема 10. Методика проведення тренінгу «Створення команди» 

 мета тренінгу; 

 організація тренінгового заняття; 

 методологічні підстави тренінгу; 

 структура тренінгового дня; 

 правила учасників тренінгу; 

 вправи для знайомства та розминки; 

 основні вправи тренінгу; 

 вправи для завершення тренінгу. 

 

  



 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л с лаб інд. с.р. л с лаб. інд. с. р. 

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

Розділ 1. Загальна частина 

Тема 1. 
Командоутворення: 
поняття, історія 
становлення, 
концепції 

9 4 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 2. Команда: 
характеристика, 
стадії розвитку, 
рольова структура 

11 4 4 - - 3 - - - - - - 

Тема 3. Лідерство в 
командоутворенні 

22 6 6 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Комунікації 
в команді: 
процедури аналізу 
проблем та 
прийняття 
управлінських 
рішень 

13 2 4 - - 7 - - - - - - 

Разом за Розділом 1 55 16 16 - - 23 - - - - - - 

Розділ 2. Спеціальна частина 

Тема 5. Управління 
конфліктами в 
процесі 
командоутворення 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 6. 
Психологічний 
тренінг та коучинг у 
практиці команди 

7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 7. 
Корпоративна 
культура і 
мотивація: зв’язок з 
командоутворенням 

16 4 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 8. Моніторинг 
ефективності 
команди 

7 2 2 - - 3 - - - - - - 

Тема 9. Фактори 
результативності 
командної роботи на 
відстані 

11 4 2 - - 5 - - - - - - 

Тема 10. Методика 
проведення тренінгу 
«Створення 
команди» 

15 2 4 - - 9 - - - - - - 

Разом за Розділом 2 65 16 16 - - 33 - - - - - - 

Усього 

годин 

120 32 32 - - 56 - - - - - - 

 



 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Командоутворення: поняття, історія становлення, концепції 4 

2 Тема 2. Команда: характеристика, стадії розвитку, рольова 

структура 

4 

3 Тема 3. Лідерство в командоутворенні 6 

4 Тема 4. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та 

прийняття управлінських рішень 

2 

5 Тема 5. Управління конфліктами в процесі командоутворення 2 

6 Тема 6. Психологічний тренінг та коучинг у практиці команди 2 

7 Тема 7. Корпоративна культура і мотивація: зв’язок з 

командоутворенням 

4 

8 Тема 8. Моніторинг ефективності команди 2 

9 Тема 9. Фактори результативності командної роботи на відстані 2 

10 Тема 10. Методика проведення тренінгу «Створення команди» 4 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Тема 1. Командоутворення: поняття, історія становлення, 

концепції 
Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 1) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття.  

3 

2 Тема 2. Команда: характеристика, стадії розвитку, рольова 

структура 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 2) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

3 

3 Тема 3. Лідерство в командоутворенні 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 3) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському 

(практичному) занятті:  1) Концепція випадкового (ситуативного) 

лідерства; 2) Типи лідерів; 3) Модель «Основи ефективного 

10 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796
https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796


 

лідерства»; 4) Концепція харизматичного лідерства; 5) Складові 

структури особистості лідера; 6) Концепція емоційного лідерства; 

7) Фактори успішного лідерства; 8) Стилі лідерства.   

3. Підготувати дослідницький проєкт на тему «Світові лідери та 

їх ролі в процесі командоутворення» (лідера обрати самостійно) 

та підготуватися до його захисту на семінарському занятті. 

4. Виконати творче завдання (підготувати есе) на тему: «Який я 

лідер?», використовуючи теоритичні матеріали лекцій (де є типи 

лідерства, стилі, риси лідера, фактори ефективності, помилки 

тощо) та результати тестів з лідерства, та підготуватися до його 

захисту. 

4 Тема 4. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та 

прийняття управлінських рішень 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 4) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття та тестування. 

2. Виконати творче завдання (командна робота) та підготуватися 

до його презентації (складання плану заходів роботи команди за 

двома варіантами ситуаційних завдань на вибір). 

7 

5 Тема 5. Управління конфліктами в процесі 

командоутворення 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 5) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття.   

2. Проаналізувати та розв’язати кейс.   

У відділі з розроблення комп’ютерних програм великої компанії 

«Логіка» працює 30 співробітників. Колектив досить згуртований 

і дружний. Начальник відділу В. І. Шевченко проявив себе 

вмілим керівником і користується заслуженою повагою у 

більшості співробітників. На початку року правління компанії 

ухвалює рішення про переведення В. І. Шевченка на іншу, більш 

високу посаду. У колективі відділу є неформальний лідер – І. Д. 

Петренко, якого багато співробітників, враховуючи колишнього 

керівника відділу, пророкують на посаду нового начальника. 

Крім того, у відділі є ще кілька висококваліфікованих фахівців, 

чий досвід і професіоналізм дозволяють їм претендувати на 

провідне місце. Однак правління компанії ухвалює абсолютно 

несподіване для колективу відділу рішення: новим керівником 

призначають людину «з боку», яка ніколи раніше не працювала в 

компанії. Спочатку співробітники відділу були дуже здивовані, 

оскільки ніхто не очікував такого повороту подій, і на цій посаді 

вже бачили одного «зі своїх». Поступово здивування змінюється 

на обурення, причому особливо сильно обурюються ті, хто 

ймовірно міг зайняти це місце. Новий начальник Ю. Е. Синенко – 

фахівець високого класу, але у зв’язку з тим, що в цій організації 

він раніше не працював, їх тонкощів у специфіці роботи відділу 
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просто не знає. З його появою в колективі назріває конфлікт. 

Багато співробітників незадоволені його призначенням, деякі 

зовсім не хочуть бачити «варяга» своїм керівником. На одній із 

нарад у відділі між Ю. Е. Синенко та І. Д. Петренко виникла 

суперечка про якість виконуваної роботи. І. Д. Петренко 

наполягав на тому, щоб прислухалися до його думки, оскільки 

він давно працює у відділі та вважає себе цілком компетентним у 

цьому питанні. На це Ю. Е. Синенко відповів у тому сенсі, що 

питання, яке зачіпає багатьох співробітників, не може вирішувати 

одна людина, навіть якщо вона дуже досвідчений фахівець. Після 

такої наради І. Д. Петренко вважав себе ображеним і звернувся до 

керівництва компанії з проханням про переведення його в інший 

відділ. За ним ще 7 чоловік пишуть подібні заяви керівництву. У 

колективі розгорається відкритий конфлікт. Подальша нормальна 

робота відділу стає неможливою. 

Питання:  

1. Визначте причину ситуації. 

2. Виявіть, наскільки раціонально діяли керівники організації в цій 

ситуації і запропонуйте свій варіант виходу з неї. 

6 Тема 6. Психологічний тренінг та коучинг у практиці 

команди 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 6) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

2. Підготувати дослідницький проєкт на тему «Інструменти 

коучингу в командоутворенні» (конкретні інструменти обрати 

самостійно) та підготуватися до його захисту на семінарському 

занятті. 

3 

7 Тема 7. Корпоративна культура і мотивація: зв’язок з 

командоутворенням 
Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 7) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

2. Підготувати дослідницький проєкт на тему «Складові елементи 

корпоративної культури [конкретної провідної компанії світу]» 

(обрати самостійно) та підготуватися до його захисту на 

семінарському занятті. 

3. Підготувати аналітичний огляд (відповідно до типів 

корпоративної культури за методикою OCAI навести приклади 

реальних провідних компаній, які дотримуються цих типів, та 

обґрунтувати свою відповідь). 

8 

8 Тема 8. Моніторинг ефективності команди 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 
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https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 8) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

9 Тема 9. Фактори результативності командної роботи на 

відстані 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 9) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття та тестування. 

5 

10 Тема 10. Методика проведення тренінгу «Створення 

команди» 

Завдання: 

1. Ознайомитися з лекційним матеріалом, рекомендованою 

літературою та інформаційними ресурсами за темою 

(Дистанційний курс «Командоутворення» (2 курс) 

https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5796, Тема 10) та 

підготуватися до усного опитування та навчальної дискусії за 

навчальними питаннями семінарського заняття. 

2. Підготувати дослідницький проєкт на одну з наступних тем (на 

вибір) та підготуватися до його захисту на семінарському 

(практичному) занятті:  1) Вправи командоутворення для 

знайомства та розминки; 2) Вправи командоутворення для 

основної частини тренінгу; 3) Вправи командоутворення для 

завершення тренінгу. 
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 Разом 56 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачено.  
 

7. Методи навчання 

 

Відповідність методів навчання та форм оцінювання визначеним результатам навчання 

за ОПП віддзеркалює табл. 7.1 

 

Таблиця 7.1  

 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання за освітньою компонентною 

«Командоутворення» 

 

Шифр РН 

(відповідно 

до ОПП)  

Результати навчання (відповідно 

до ОПП) 
Методи навчання 

Засоби діагностики / 

форми оцінювання 

Для ОПП «Міжнародні відносини» 

РН25. 

Демонструвати навички 

лідерства, самостійно приймати 

рішення, відповідати за командну 

роботу. 

Лекція-візуалізація; 

лекція-діалог;  

усне опитування та 

навчальна дискусія 

за питаннями 

семінарського 

Оцінювання усних 

відповідей 

здобувачів та 

виступів під час 

навчальної дискусії 

за питаннями 
РН26. 

Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 
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професійний розвиток. заняття; аналіз та 

розв’язання кейсу; 

аналітичний огляд; 

виконання та захист 

дослідницького 

проєкту; виконання 

та захист творчого 

завдання (у тому 

числі й командна 

робота). 

 

семінарського 

заняття; тестування; 

оцінювання аналізу 

та розв’язання 

кейсу;  

оцінювання 

аналітичного огляду; 

оцінювання 

виконання та 

захисту 

дослідницького 

проєкту; виконання 

та захист творчого 

завдання (у тому 

числі командної 

роботи); 

підсумковий 

контроль 

(тестування). 

Для ОПП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

РН27. 

Самостійно приймати рішення, 

відповідати за командну роботу 

та безпечні умови праці. 

Лекція-візуалізація; 

лекція-діалог;  

усне опитування та 

навчальна дискусія 

за питаннями 

семінарського 

заняття; аналіз та 

розв’язання кейсу; 

аналітичний огляд; 

виконання та захист 

дослідницького 

проєкту; виконання 

та захист творчого 

завдання (у тому 

числі й командна 

робота). 
 

Оцінювання усних 

відповідей 

здобувачів та 

виступів під час 

навчальної дискусії 

за питаннями 

семінарського 

заняття; тестування; 

оцінювання аналізу 

та розв’язання 

кейсу;  

оцінювання 

аналітичного огляду; 

оцінювання 

виконання та 

захисту 

дослідницького 

проєкту; виконання 

та захист творчого 

завдання (у тому 

числі командної 

роботи); 

підсумковий 

контроль 

(тестування). 

РН28. 

Оцінювати результати власної 

роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток. 

 

Замість виконання завдань (вивчення тем) можуть також додатково враховуватись такі 

види активностей здобувача:  

 проходження тренінг-курсів чи дистанційних курсів з використання сучасних освітніх 

технологій на платформах Coursera, Prometheus тощо (за наявності відповідного документу про 

їх закінчення, надання копії викладачу);  

 участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, зустрічах з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (з підготовкою есе, прес-релізу, інформаційного 

повідомлення тощо, що підтверджено навчальною програмою заходу чи відповідним 



 

сертифікатом);  

 участь у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях з проблем 

використання сучасних освітніх технологій (в розробці анкетних форм, проведенні опитувань, 

підготовці та проведенні фокус-груп, обробці результатів дослідження, підготовці звіту, 

презентації результатів тощо, що підтверджується демонстрацією відповідних матеріалів). 

 

8. Методи контролю 

  

Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях відповідно до 

контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

здобувачів до виконання конкретної роботи.  

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення оцінок 

за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи здобувача під час лекційних та семінарських 

занять (усне опитування, навчальна дискусія за питаннями семінарського заняття; захист 

дослідницького проєкту; захист творчого завдання (у тому числі й командна робота);  

- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проєктних завдань в ході 

індивідуальної / групової роботи здобувачів (виконання та захист дослідницького проєкту);  

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (усне опитування, 

навчальна дискусія за питаннями семінарського заняття; тестування);  

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати аналітичні та інші завдання (аналіз та 

розв’язання кейсу; аналітичний огляд);  

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій (виконання та захист дослідницького 

проєкту; виконання та захист творчого завдання (у тому числі й командна робота);  

- оцінювання вмінь та навичок складати схеми, збирати, систематизувати та 

оброблювати дані (виконання та захист дослідницького проєкту; виконання і захист творчого 

завдання (у тому числі й командна робота); аналітичний огляд).  

При вивченні кожної теми проводиться поточний контроль. За тему здобувач може 

отримати від 3 до 12 балів. Максимально здобувач може отримати 60 балів в ході лекційних та 

семінарських занять та виконання завдань для самостійної роботи.  

Підсумковий контроль засвоєння тем навчальної дисципліни в здійснюється по їх 

завершенню шляхом проведення заліку. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок здобувачів, набутих під час вивчення зазначених тем. Вміст залікового 

білета й оцінювання відповідей на заліку: 40 тестових питань закритого типу з однією 

правильною відповіддю; максимальна кількість балів – 40 (правильна відповідь на одне тестове 

питання оцінюється в 1 бал). 

 

 
9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

  
  
  

Р
аз

о
м

 

 

З
ал

ік
 

С
у
м

а 

Розділ 1 Розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
60 40 100 

3 3 12 8 6 6 9 3 4 6 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 8.1  

 

Критерії та методи оцінювання навчальних досягнень 

 

Методи Критерії оцінювання Система 

оцінювання, 

бали 

Усне опитування, 

навчальна 

дискусія за 

питаннями 

семінарського 

заняття 

Висока активність здобувача на семінарському 

(практичному) занятті, демонстрація засвоєння повного 

обсягу матеріалу теми, ознайомлення із 

запропонованими джерелами, уміння робити висновки. 

2,5–3 

Середня здобувача на семінарському (практичному)  

занятті, демонстрація засвоєння неповного обсягу 

матеріалу теми, ознайомлення із запропонованими 

джерелами, уміння робити висновки, але здобувач 

припустився окремих помилок. 

1,5–2,4 

Незначна активність здобувача на семінарському 

(практичному) занятті, демонстрація засвоєння окремих 

аспектів матеріалу теми, ознайомлення з частиною 

запропонованих джерел, уміння робити висновки, але 

здобувач припустився значних помилок. 

0,6–1,4 

Неактивність активність здобувача на семінарському 

(практичному)  занятті, демонстрація незасвоєння 

матеріалу теми, неознайомлення чи ознайомлення з 

незначною частиною запропонованих джерел, невміння 

робити висновки. 

0-0,5 

Тестування За кожною темою, де передбачено тестування, 

пропонується 10 тестових питань закритого типу з 

однією правильною відповіддю. Правильна відповідь на 

1 питання оцінюється в 0,1 бала. 

0,1-1 

Аналіз та 

розв’язання кейсу  

Правильне розв’язання кейсу відповідно до вимог 

зрозумілості, повноти, ясності, чіткості; застосовано 

творчий підхід; здобувач демонструє володіння 

матералів теми; висновки чіткі, вичерпні, логічно 

узгоджені та випливають зі встановлених фактичних 

обставин по суті кейсу. 

2,5–3 

Розв’язання кейсу відповідно до вимог зрозумілості, 

повноти, ясності, чіткості, але з незначними помилками; 

застосовано творчий підхід; здобувач демонструє 

володіння більшою частиною матеріалів теми; висновки 

чіткі та логічно узгоджені та випливають зі 

встановлених фактичних обставин по суті кейсу. 

1,5-2,4 

Розв’язання кейсу частково відповідає вимогам 

зрозумілості, повноти, ясності, чіткості; мають місце 

суттєві помилки; застосовано творчий підхід; здобувач 

демонструє володіння частиною матеріалів теми; у 

висновках допущені логічні помилки, проте висновки 

випливають зі встановлених фактичних обставин по суті 

кейсу. 

0,6–1,4 

Розв’язання кейсу частково відповідає вимогам 

зрозумілості, повноти, ясності, чіткості; мають місце 

суттєві помилки; застосовано творчий підхід; здобувач 

0–0,5 



 

демонструє володіння частиною матеріалів теми; у 

висновках допущені логічні помилки, проте висновки 

випливають зі встановлених фактичних обставин по суті 

кейсу. 

Аналітичний 

огляд  

Змістовна відповідність та повнота аналітичного огляду 

запропонованій темі; наявність логіко-структурних 

зв’язків між елементами огляду; демонстрація 

ознайомлення із всіма запропонованими матеріалами; 

інформацію подано у вигляді систематизованих стислих 

висновків-тез. 

2,6–3 

Змістовна відповідність та повнота аналітичного огляду 

запропонованій темі; наявність логіко-структурних 

зв’язків між елементами огляду з незначними 

помилками; демонстрація ознайомлення з більшістю 

запропонованих матеріалів; інформацію подано у 

вигляді систематизованих висновків з незначними 

помилками. 

2–2,5 

Змістовна відповідність та недостатня повнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; наявність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду із 

значними помилками; демонстрація ознайомлення з 

частиною запропонованих матеріалів; інформацію 

подано у вигляді висновків, але з помилками. 

1,5–1,9 

Неповна змістовна відповідність та недостатня повнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; наявність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду із 

значними помилками; демонстрація ознайомлення з 

частиною запропонованих матеріалів; інформацію 

подано у вигляді висновків, але із значними помилками. 

1–1,4 

Часткова змістовна відповідність та неповнота 

аналітичного огляду запропонованій темі; відсутність 

або наявність логіко-структурних зв’язків між 

елементами огляду із значними помилками; 

демонстрація ознайомлення із незначною частиною 

запропонованих матеріалів; інформацію подано у 

вигляді висновків, але із значними помилками. 

0,5–0,9 

Незначна змістовна відповідність або невідповідність 

аналітичного огляду запропонованій темі; відсутність 

логіко-структурних зв’язків між елементами огляду; 

демонстрація ознайомлення із незначною частиною 

запропонованих матеріалів або неознайомлення із 

матеріалами; інформацію подано хаотично, не у вигляді 

висновків, або не подано. 

0-0,5 

Виконання та 

захист 

дослідницького 

проєкту 

Змістовна відповідність дослідницького проєкту 

запропонованій темі та її повне розкриття; формальна 

відповідність методичним рекомендаціям; демонстрація 

повного засвоєння знань програмного матеріалу та умінь 

його застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

дослідницького проєкту; демонстрація вмінь аналізувати 

та робити висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

2,6–3 

Змістовна відповідність дослідницького проєкту 

запропонованій темі та її достатньо повне розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям з 

незначними помилками; демонстрація часткового 

1,8–2,5 



 

засвоєння знань програмного матеріалу та умінь його 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

дослідницького проєкту; демонстрація вмінь аналізувати 

та робити висновки з незначними помилками, 

обґрунтовувати власну позицію. 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

часткового засвоєння знань програмного матеріалу та 

умінь його застосовувати на практиці при виконанні та 

захисті дослідницького проєкту із суттєвими 

помилками; часткова демонстрація вмінь аналізувати та 

робити висновки із суттєвими помилками, 

обґрунтовувати власну позицію. 

1,1–1,7 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

вибіркового засвоєння знань програмного матеріалу та 

часткових умінь його застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті дослідницького проєкту із 

суттєвими помилками; допущення суттєвих помилок у 

вміннях аналізувати та робити висновки, обґрунтовувати 

власну позицію або невміння аналізувати та робити 

висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

0,6–1 

Часткова змістовна відповідність дослідницького 

проєкту запропонованій темі та її часткове розкриття; 

формальна відповідність методичним рекомендаціям із 

значними помилками або невідповідність; демонстрація 

вибіркового засвоєння знань програмного матеріалу та 

часткових умінь його застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті дослідницького проєкту із 

суттєвими помилками; допущення суттєвих помилок у 

вміннях аналізувати та робити висновки, обґрунтовувати 

власну позицію або невміння аналізувати та робити 

висновки, обґрунтовувати власну позицію. 

0–0,5 

Виконання та 

захист творчого 

завдання 

Змістовна відповідність творчого завдання темі та її 

повне розкриття; демонстрація систематизованих та 

глибоких знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

творчого завдання, вміння грамотно інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

вміння робити висновки, демонстрація ознайомлення із 

запропонованими джерелами 

2,5–3 

Змістовна відповідність творчого завдання обраній темі 

та її розкриття; демонстрація систематизованих знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті творчого завдання, 

вміння грамотно інтерпретувати одержані результати на 

рівні творчого використання, вміння робити висновки, 

але з помилками, демонстрація ознайомлення із 

окремими запропонованими джерелами. 

1,5–2,4 

Змістовна відповідність творчого завдання обраній темі 0,6–1,4 



 

та її неповне розкриття; демонстрація знань програмного 

матеріалу та умінь їх застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті творчого завдання, вміння 

інтерпретувати одержані результати на рівні творчого 

використання, вміння робити висновки, демонстрація 

ознайомлення із окремими запропонованими 

джерелами. 

Змістовна невідповідність творчого завдання обраній 

темі або її неповне розкриття; демонстрація знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті творчого завдання з 

суттєвими помилками; невміння інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

невміння робити висновки, демонстрація ознайомлення 

із окремими запропонованими джерелами або 

неознайомлення з ними. 

0-0,5 

Виконання та 

захист творчого 

завдання 

(командна робота) 

Змістовна відповідність творчого завдання темі та її 

повне розкриття; демонстрація систематизованих та 

глибоких знань програмного матеріалу та умінь їх 

застосовувати на практиці при виконанні та захисті 

творчого завдання, вміння грамотно інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

вміння робити висновки, демонстрація ознайомлення із 

запропонованими джерелами. Наявний самостійний 

розподіл ролей між учасниками команди і вклад 

кожного у виконання творчого завдання; презентація 

творчого завдання відповідно до розподілених ролей. 

3,5–4 

Змістовна відповідність творчого завдання обраній темі 

та її розкриття; демонстрація систематизованих знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті творчого завдання, 

вміння грамотно інтерпретувати одержані результати на 

рівні творчого використання, вміння робити висновки, 

але з помилками, демонстрація ознайомлення із 

окремими запропонованими джерелами. Наявний 

розподіл ролей між учасниками команди, проте 

нерівномірним є вклад кожного у виконання творчого 

завдання; презентація творчого завдання не у 

відповідності до розподілених ролей або одним 

здобувачем. 

2,3–3,4 

Змістовна відповідність творчого завдання обраній темі 

та її неповне розкриття; демонстрація знань програмного 

матеріалу та умінь їх застосовувати на практиці при 

виконанні та захисті творчого завдання, вміння 

інтерпретувати одержані результати на рівні творчого 

використання, вміння робити висновки, демонстрація 

ознайомлення із окремими запропонованими 

джерелами. Наявний розподіл ролей між учасниками 

команди, проте нерівномірним є вклад кожного у 

проведення творчого завдання або розподіл ролей 

відсутній;  презентація творчого завдання не у 

відповідності до розподілених ролей або однією 

здобувачем. 

1–2,2 

 Змістовна невідповідність творчого завдання обраній 0–0,9 



 

темі або її неповне розкриття; демонстрація знань 

програмного матеріалу та умінь їх застосовувати на 

практиці при виконанні та захисті творчого завдання з 

суттєвими помилками; невміння інтерпретувати 

одержані результати на рівні творчого використання, 

невміння робити висновки, демонстрація ознайомлення 

із окремими запропонованими джерелами або 

неознайомлення з ними. Наявний розподіл ролей між 

учасниками команди, проте нерівномірним є вклад 

кожного у проведення творчого завдання або розподіл 

ролей відсутній;  презентація творчого завдання не у 

відповідності до розподілених ролей або однією 

здобувачем або відсутність презентації. 

Підсумковий 

контроль 

(тестування) 

Здобувач правильно відповів на всі тестові питання. 40 

Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 75 % 

тестових питань. 
30–39 

Здобувач правильно відповів на не менш, ніж 50 % 

тестових питань. 
20–29 

Здобувач правильно відповів на не менш ніж 25 % 

тестових питань. 
10–19 

Здобувач правильно відповів на менш, ніж 25 % 

тестових питань. 
1–9 

Здобувач не відповів на жодне з тестових питань. 0 
 

Шкала оцінювання 

 

 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 
оцінювання 

90–100 відмінно  
 

зараховано 
70–89 добре 

50–69 задовільно 

1–49 незадовільно не зараховано 
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Додаток до робочої програми навчальної дисципліни «Міжнародне інформаційне 

право» 

 

Дію робочої програми продовжено: на 20 /20 н. р. 
 

Заступник декана факультету з навчальної роботи 
 

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

« » 20 р. 
 

Голова науково-методичної комісії факультету 
 

 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

« » 20 р. 


