
 



 



ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародні відносини на пострадянському 

просторі» складена відповідно до освітньо-професійної програми  «Міжнародні відносини 

та регіональні студії» підготовки бакалаврів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене вивчення міжнародних 

процесів, а також проблем регіонального та субрегіонального співробітництва на 

пострадянському просторі. 

1.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) отримують 

поглиблені знання щодо міжнародних процесів, зовнішньополітичних та зовнішньо-

економічних пріоритетів країн пострадянського простору, специфіки регіонального та 

субрегіонального співробітництва нових незалежних держав. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей відповідно до ОПП: 

 

1) загальні компетентності: 

 

ЗК 1. – знання та розуміння предметної області спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» та професійної діяльності за фахом.  

ЗК 2 . – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

 

2) спеціальні компетентності:  

 

СК 1. – знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні тенденції 

розвитку міжнародних відносин.  

СК 2. – здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному.  

 

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. - 



Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

 год. - 

Самостійна робота 

72 год. - 

Індивідуальні завдання  

 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

           Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти програмних результатів навчання відповідно до ОПП. 

 

РН-1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи, еволюції, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників 

міжнародних відносин.  

РН-3. Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів 

на глобальному, регіональному та локальному рівнях.  

РН-5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних 

джерела інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси.  

РН-7. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав.  

РН-9. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних відносин із 

використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів.  

РН-13. Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах.  

РН-18. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої 

політики та міжнародних комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору.  

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Розпад СРСР та створення Співдружності Незалежних Держав 
 

  Розпад СРСР та його наслідки. Особливості розвитку міжнародних відносин на 

пострадянському просторі. Особливості соціально-економічної та політичної моделі 

пострадянських республік. Місце пострадянських країн у сучасних міжнародних 

відносинах. Створення СНД: причини, структура, інституційно-правові засади, еволюція. 

Формування альтернативних інтеграційних проектів на пострадянському просторі. 

 

 

 

 

 



  

Тема 2. 

Євразійський економічний союз: особливості фунуціонування 

 Спроби інституційних перетворень в рамках СНД та їх наслідки. Міжнародні 

інтеграційні проекти на пострадянському просторі. Митний союз: причини створення, 

сутність проекту, основні учасники. Євразійський економічний союз: спроби лібералізації 

зовнішньої торгівлі та їх наслідки.  

 

Тема 3. 

         Шанхайська Організація Співробітництва та її діяльність 

 

Шанхайська Організація Співробітництва: причини створення, мета та завдання 

організації. Структура та інституційно-правові засади функціонування ШОС. ШОС: 

проблеми та перспективи розвитку. Шанхайська Організація Співробітництва: механізми 

прийняття рішень. 

 

Тема 4.  

Інтеграційні процеси в країнах Балтії та їх наслідки для Прибалтійських 

республік 

Країни Балтії: цивілізаційні засади євроінтеграційного курсу. Євроінтеграційні 

процеси в Прибалтійських республіках у пострадянський період. Особливості соціально-

економічної модернізації в Литві, Латвії та Естонії та спроби створення єдиного 

економічного простору в регіоні. Вступ до ЄС і НАТО та їх наслідки для Прибалтійських 

країн. 

 

  Тема 5. 

Проблема безпеки та особливості військово-політичної взаємодії на 

пострадянському просторі 

Відносини у сфері безпеки та особливості військово-політичної взаємодії на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. Ядерне роззброєння в країнах 

пострадянського простору в 1990-х рр.: причини, перебіг, наслідки. Військово-політичне 

співробітництво в рамках СНД та його специфіка. Проблема існування російських 

військових баз та об’єктів на території країн пострадянського простору. ОДКБ: причини 

створення та основні завдання. 

 

Тема 6.   

Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі  

 Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі та причини їх 

виникнення. Заморожені конфлікти. Конфлікт у Нагірному Карабаху: причини, перебіг, 

наслідки. Військово-політичні конфлікти в Абхазії та Південній Осетії та спроби їх 

вирішення. Придністровський конфлікт: причини виникнення та спроби врегулювання. 

Зони етнічного протистояння в Центральній Азії. Механізми врегулювання збройних 

конфліктів та їх ефективність. 

 

 

 

 



 

Тема 7. 

 Роль та місце пострадянських країн Східної Європи  в сучасних міжнародних 

відносинах 
Трансформація зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у 

пострадянський період. Геополітична роль Росії в Євразії. Україна в системі міжнародних 

відносин на пострадянському просторі. Геополітичне становище Білорусії та 

зовнішньополітичний курс республіки в умовах незалежності. Республіка Молдова – 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети в пострадянський період.  

 

Тема 8.  

Центральна Азія – економічна та політична роль регіону в світовій 

геополітиці 

Центральна Азія: економічне значення регіону. Міжнародні інтеграційні проекти та 

спроба їх реалізації в Центральній Азії. Провідні країни Центральної Азії та основні 

протиріччя між ними. Проблема кордонів у Центральній Азії та спроба її вирішення. 

Гідроресурси як дипломатична зброя регіональних еліт.  

Основні вектори зовнішньої політики Казахстану в пострадянський період. 

Геополітична роль та зовнішньополітичний курс Узбекистану в умовах незалежності. 

Особливості міжнародного співробітництва Таджикистану в 1990-х – на початку  

2000-х рр. Киргизстан – зовнішні пріоритети країни в пострадянський період. 

Туркменістан: зовнішньополітична концепція та економічне співробітництво в період 

незалежності. 

 

Тема 9.  

Закавказзя та його роль у системі міжнародних відносин 

Стратегічне та геополітичне значення Закавказзя. Закавказький регіон та 

формування транзитних маршрутів енергоносіїв до Європи. Особливості 

зовнішньополітичного курсу Вірменії. Азербайджан: основні вектори зовнішньої політики 

країни. Трансформація зовнішньополітичного курсу Грузії в пострадянський період. 

Інтеграційні проекти та участь у них Грузії. 

    

  Тема 10. 

Позарегіональні актори на пострадянському просторі 

КНР як економічний та геополітичний фактор на пострадянському просторі. 

Туреччина: регіональний центр впливу в Закавказзі та у Центральній Азії. Ісламська 

Республіка Іран як позарегіональний актор на пострадянському просторі. Зміцнення 

економічних позицій Європейського Союзу в пострадянських країнах. Еволюція 

зовнішньої політики США на пострадянському просторі. 

 



 

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 п лаб інд с. р. 

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

Розділ 1. Розпад СРСР та формування нових інтеграційних проектів на пострадянському 

просторі 

Тема 1. Розпад СРСР 

та створення 

Співдружності 

Незалежних Держав 

 

14 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

     

    

       

  

   

  

 

 

Тема 2. Євразійський 

економічний союз: 

особливості 

функціонування  

 

 

11 

 

 

2 

 

 

1 

   

 

8 

      

Тема 3. Шанхайська 

Організація 

Співробітництва та її 

діяльність 

9 2 1   6       

Тема 4. 

Євроінтеграційні 

процеси в країнах 

Балтії та їх наслідки 

для Прибалтійських 

республік 

 

11 

 

2 

 

1 

   

8 

      

Разом за розділом 1. 45 10 5   30       

Розділ 2. Військово-політичні конфлікти та особливості військово-політичної взаємодії  

на пострадянському просторі 

Тема 5. Проблема 

безпеки та 

особливості 

військово-політичної 

взаємодії на 

пострадянському 

просторі 

 

8 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

Тема 6. Військово-

політичні конфлікти 

на пострадянському 

просторі  

 

 

11 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

5 

                  



 

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Розпад СРСР та створення Співдружності Незалежних 

Держав 

2 

2 Тема 2. Євразійський економічний союз: особливості 

функціонування 

 

1 

3 Тема 3. Шанхайська Організація Співробітництва та її діяльність 1 

4 Тема 4. Євроінтеграційні процеси в країнах Балтії та їх наслідки для 

Прибалтійських республік  

1 

5 Тема 5. Проблема безпеки та особливості військово-політичної 

взаємодії на пострадянському просторі 

1 

6 Тема 6. Військово-політичні конфлікти на пострадянському просторі 2 

7 Тема 7. Роль і місце пострадянських країн Східної Європи в 

сучасних міжнародних відносинах 

2 

8 Тема 8. Центральна Азія – економічна та політична роль регіону в 

світовій геополітиці 

2 

Разом за розділом 2.   19 6 3       10                

Розділ 3. Регіональні особливості розвитку міжнародних відносин на пострадянському 

просторі та зовнішньополітичні пріоритети нових незалежних держав. 

Тема 7. Роль і місце 

пострадянських країн 

Східної Європи в 

сучасних 

міжнародних 

відносинах 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

      

     

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

Тема 8. Центральна 

Азія – економічна та 

політична роль 

регіону в світовій 

геополітиці  

 

 

14 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

      

      

    

  

   

   

   

   

   

  

Тема 9. Закавказзя та 

його роль у системі 

міжнародних відносин 

 

14 

 

4 

 

2 

   

8 

      

Тема 10. 

Позарегіональні 

актори на 

пострадянському 

просторі 

 

 

14 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

8 

      

Разом за розділом 3. 56 16 8   32       

Усього годин 120 32 16   72                  



9 Тема  9. Закавказзя та його роль у системі міжнародних відносин 2 

10 Тема  10. Позарегіональні актори на пострадянському просторі 2 

 Разом 16 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи   Кількість 

годин 

 

1 

Тема 1. Підготовка до усного опитування з теми «Розпад СРСР та 

формування Співдружності Незалежних Держав» з наступних 

питань: Розпад СРСР та його наслідки. Місце пострадянських 

країн у сучасних міжнародних відносинах. Створення СНД: 

причини, структура, інституційно-правові засади, еволюція. 

 

 

8 

 

 

 

2 

Тема 2, 3. Підготовка до усного опитування з тем «Євразійський 

економічний союз: особливості функціонування» та «Шанхайська 

Організація Співробітництва та її діяльність» з наступних питань: 

Міжнародні інтеграційні проекти на пострадянському просторі. 

Митний союз: причини створення, сутність проекту, основні 

учасники. Шанхайська Організація Співробітництва: причини, 

мета, завдання. Структура та інституційно-правові засади 

функціонування ШОС. Шанхайська Організація Співробітництва: 

механізми прийняття рішень. 

 

 

 

14 

 

 

 

 

3 

Тема 4, 5. Підготовка до усного опитування з теми 

«Євроінтеграційні процеси в країнах Балтії та їх наслідки для 

Прибалтійських республік. Проблема безпеки та особливості 

військово-політичної взаємодії на пострадянському просторі» з 

наступних питань: Євроінтеграційні процеси в Прибалтійських 

республіках у пострадянський період. Особливості соціально-

економічної модернізації в Литві, Латвії та Естонії. Спроби 

створення єдиного економічного простору в регіоні та їх 

наслідки. Вступ країн Балтії до ЄС і НАТО. Відносини у сфері 

безпеки та особливості військово-політичної взаємодії на 

пострадянському просторі: етапи еволюції. Проблема існування 

російських військових об’єктів на території країн 

пострадянського простору. ОДКБ: причини створення та основні 

завдання. 
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Тема 6. Підготовка до усного опитування з теми «Військово-

політичні конфлікти на пострадянському просторі» з наступних 

питань: Конфлікт у Нагірному Карабаху: причини, перебіг, 

наслідки. Військово-політичні конфлікти в Абхазії та Південній 

Осетії та спроби їх вирішення. Придністровський конфлікт та 

проблема етнічних меншин у Молдові. Зони етнічного 

протистояння в Центральній Азії. Військові, політичні та 

дипломатичні механізми врегулювання збройних конфліктів. 

 

 

5 

 

 

5 

 

Тема 7. Підготовка до усного опитування з теми «Роль і місце 

пострадянських країн Східної Європи  в сучасних міжнародних 

відносинах» з наступних питань: Трансформація 

зовнішньополітичного курсу Російської Федерації у 

пострадянський період. Геополітична роль Росії в Євразії. Україна 

 

 

 

8 



в системі міжнародних відносин на пострадянському просторі. 

Геополітичне становище Білорусії  та зовнішньополітичний курс 

республіки в умовах незалежності. Республіка Молдова – 

зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети.  

 

 

 

6 

Тема  8. Підготовка до усного опитування з теми «Центральна 

Азія – економічна та політична роль регіону в світовій 

геополітиці» з наступних питань: Особливості 

зовнішньополітичного курсу Казахстану в пострадянський період. 

Геополітична роль Узбекистану в регіоні Центральної Азії. 

Особливості міжнародного співробітництва Таджикистану  

в період незалежності. Зовнішньополітичні пріоритети 

Киргизстану в пострадянський період. Туркменістан в системі 

міжрегіонального співробітництва в 1990-х – на початку  

2000-х рр. 
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Тема 9. Підготовка до усного опитування з теми «Закавказзя та 

його роль у системі міжнародних відносин» з наступних питань: 

Стратегічне та геополітичне значення Закавказзя. Закавказький 

регіон та формування транзитних маршрутів енергоносіїв до 

Європи. Особливості зовнішньополітичного курсу Вірменії. 

Вектори зовнішньої політики Азербайджану. Еволюція зовнішньої 

політики Грузії в пострадянський період. 

 

 

8 

 

 

8 

Тема 10. Підготовка до усного опитування з теми  

«Позарегіональні актори на пострадянському просторі» з 

наступних питань: США та пострадянські країни. КНР як 

економічний та геополітичний фактор на пострадянському 

просторі. Туреччина як регіональний центр впливу в Закавказзі та 

у Центральній Азії. Трансформація політики Європейського 

Союзу щодо  пострадянських країнах в 1990-х –2000-х рр. 
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 Разом 72 

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

(не передбачене навчальним планом) 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під методом навчання розуміємо спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності 

викладача, направленої на досягнення мети вивчення дисципліни, рішення завдань 

виховання і розвитку студента в процесі навчання. Тобто,  це – взаємодія між викладачем і 

студентами, під час якої відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від 

викладача до студента, а також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські 

заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації. 

На основі підходу за джерелами знань розмежовують три групи методів навчання: 

словесні, наочні, практичні. 

До словесних відносяться: лекцію, розповідь; пояснення; бесіду, яку за місцем у 

навчальному процесі, розрізняють на вступну, поточну й підсумкову. 



Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації, ілюстрації та 

спостережень. Ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших 

методів. 

Практичні методи навчання (завдання, реферати, доповіді) спрямовані на досягнення 

завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних 

завдань та сприяє закріпленню знань, отриманих на лекції. 

За характером логіки пізнання в навчальному процесі природно використовуються 

методи, відповідні логіці. Це – аналіз, синтез, індукція, дедукція. Вони можуть діяти й у 

певному взаємозв´язку. 

Залежно від рівня розумової активності студентів виділяють такі методи навчання: 

проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький. 

 Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна 

робота студента є основним засобом засвоєння ним навчального матеріалу в час, вільний 

від обов’язкових навчальних занять. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка 

рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення 

оцінок за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних та 

семінарських занять (групова дискусія);  

- контроль засвоєння теоретичного матеріалу; 

- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, доповіді тощо); 

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати результати 

дослідницької роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій.  

 Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на основі 

проведення екзаменаційної роботи. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок студентів, набутих під час вивчення певного блоку тем. 

Структура екзаменаційної роботи: 3 теоретичних запитання, які містяться в 

екзаменаційному білеті. Максимальна кількість балів за відповідь на перше запитання 

екзаменаційного білету – 15 балів, друге запитання – 15 балів, третє запитання – 10 балів 

(усього – 40 балів). У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на 

вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО) здобувачам вищої освіти надається можливість скласти екзаменаційну 

роботу в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Міжнародні відносини на пострадянському просторі». 

 



 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Т1, Т2 ... – теми розділів, С1, С2… – семінарські заняття 

 

 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування, 

оцінювання 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

7–8 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом; виявляє творчі 

здібності; здатен самостійно ставити та вирішувати завдання; самостійно 

знаходити та використовувати матеріал; вільно самостійно та аргументовано 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей; глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу; демонструє вміння самостійно робити 

висновки; студент активно працює протягом семінарського заняття; впевнено 

відповідає на додаткові запитання; відповідь обов’язково супроводжується 

інформативною презентацією. 

 

 

 

 

6 

Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить аналіз і 

систематизацію; зроблені аргументовані висновки; студент активно працює 

протягом усього семінарського заняття; демонструє глибоке оволодіння 

лекційним матеріалом; здатний висловити власне ставлення до альтернативних 

міркувань з конкретної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано 

викладати матеріал, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу; впевнено відповідає на додаткові запитання; відповідь 

супроводжується презентацією; під час відповідей на додаткові запитання мають 

місце деякі неточності. 

 

 

 

5 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом; обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей; розкриває зміст 

теоретичних питань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу; вміє 

знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити та розв’язувати завдання; 

самостійно оцінює життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; 

відповідь супроводжується презентацію, в оформленні якої присутні деякі 

помилки; під час відповідей на додаткові запитання мають місце неточності. 

 

 

 

4 

В цілому студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації; без 

використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності; студент припускається помилок, відповідаючи на додаткові питання; 

відповідь супроводжується презентацією, в оформленні якої присутні серйозні 

помилки. 

 

3 

Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом; студент в цілому 

оволодів суттю питань з даної теми, втім, відсутні глибокий та всебічний аналіз 

представленого матеріалу, а також його обґрунтування та аргументація; дає 

 

Денна 

форма 

навчання 

Поточне оцінювання роботи студентів на практичних заняттях та 

самостійної роботи 
Всього 

Екзамен Сума 

Тема Т 1 Т 2,3 Т 4,5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10  

60 

 

40 

 

100 семінар С 1 С 2 С 3 С 4 С 5 С6 С7 С8 

max 6 6 8 8 8 8 8 8 



неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 

теоретичного матеріалу 

 

 

2 

Відповідь відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає їх зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей; недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності; відповіді на 

запитання містять логічні та фактографічні помилки; відповідь не 

супроводжується презентацією 

 

1 

 

Студент демонструє фрагментарні знання; не в змозі викласти зміст більшості 

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

цьому суттєві помилки; відповідь не супроводжується презентацією. 

 

 

Оцінювання здійснюється відповідно до шкали ЗВО. 

 

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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12. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

–дистанційно на платформі Moоdle (https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4403) 

проводяться  (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної 

роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 35%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі, режим 

доступу: https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=4403 
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