
 

 



 

  



 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 1  

Семестр 2  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15  

Самостійна робота 13  

Форма семестрового контролю Екзамен  

 

 



 

  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Релігієзнавство» є 

формування у студентів системи знань про релігійні феномени, закони та 

механізми виникнення і функціонування релігії, її основні типи і форми. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких програмних 

компетентностей освітньої програми підготовки: 
ЗК-01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК-03 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК-04 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-06 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК-07 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

СК-01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

СК-02 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних 

та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

СК-06 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

СК-08 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

СК-09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 

 



 

  

3. Результати навчання за дисципліною  

 
РН-01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН-03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 

РН-04 Мати навички професійної комунікації. 

РН-06 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

РН-07 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та досягнення. 

РН-08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН-09 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

РН-13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 

РН-15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

РН-16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань 

 



 

  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь
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Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль І 

Тема 1.Релігієзнавство як наука. Історичний розвиток 

релігієзнавства. Зміст і структура феномену релігії 
6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Генезис релігії, її ранніх форм.  6 2 2 - - - 2 

Тема 3. Етнічні та регіональні релігії. 6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 1 20 6 6  - - 6 

 

Змістовий модуль ІІ 

Тема 4. Світові релігії. Буддизм. Християнство. Біблія як 

священна книга. Іслам. 
6 2 2 - - - 2 

Тема 5. Релігія в сучасному світі. Релігійна 

багатоманітність та її перспективи.  
5 2 2 - - - 3 

Тема 6. Релігійна свідомість і проблеми сучасної науки, 

економіки, політики, освіти, культури, мистецтва, права 

та моралі. 

6 2 2 - - - 2 

Тема 7. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та 

конфесій в Україні. Конституційно-правові основи 

забезпечення свободи совісті в Україні. 

6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом за змістовим модулем 2 25 8 8 - - - 7 

Семестровий контроль  15 

Усього годин 60 14 14  - - 13 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

Тема 1. Релігієзнавство як наука. Історичний розвиток 

релігієзнавства.  

Зміст і структура феномену релігії 

Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна. Предмет релігієзнавства. 

Структура релігієзнавства: філософія релігії, історія релігії, соціологія релігії, 

психологія релігії, феноменологія релігії та географія релігії. Основні категорії 



 

  

релігієзнавства. Методи дослідження та методологічні принципи 

релігієзнавства. 

Релігієзнавство як специфічна сфера гуманітарного знання. Психологічні 

фактори і гносеологічні предтечії виникнення релігієзнавства як галузі 

наукового пізнання. Зародки науки про релігію. Вчення про релігію епохи 

Середніх віків і Нового Часу. Дисциплінарні вияви релігієзнавства. 

Релігієзнавча думка в Україні. 

Академічне і богословське релігієзнавство. Релігієзнавство і теологія. 

Філософські джерела формування релігійної свідомості, діяльності, відносин: 

метафізика, онтологія, епістемологія, праксеологія, антропологія релігії. 

 Наукове і богословське дослідження релігійних явищ: співставлення 

предмету, методології та структури. Принципи релігієзнавчих досліджень. 

Особливості історичного, філософського, соціологічного, психологічного, 

феноменологічного аналізу релігії. Засади визначення релігії, напряму її 

інтерпретації. 

Основні поняття теми: 

релігія, релігієзнавство, теологія, сакральне, віра, культ, традиція. 

 

Тема 2. Генезис релігії, її ранніх форм 

Визначення релігії. Релігія як відношення до сакрального: релігійний 

досвід, релігійні почуття, релігійна віра. Релігійні уявлення, догми та доктрини. 

Форми релігійних уявлень та вірувань. Релігійний культ: ритуал, обряд, 

таїнство. Релігія як відношення між людьми: релігійна спільнота. 

Інституціоналізація релігії. Соціалізація особи в рамках релігійного інституту. 

Типи релігійних організацій, їх походження і еволюція. Функції релігії. 

Принципи класифікації та систематизації релігійних феноменів. 

Теорії походження релігій: богословські та науково-раціоналістичні 

підходи. Єдність і багатоманіття джерел релігії. Умови формування і чинники 

первісних релігійних вірувань. Співвідношення гносеологічних і соціумних 

передумов у виникненні первісних вірувань. 

Основні форми первісних вірувань. Ранні вірування та їх еволюція: магія, 

фетишизм, анімізм. Освячення роду та етносу в різних формах релігійних 

вірувань: тотемізм, культ предків. Родоплемінні культи. Родоплемінні 

вірування предків давніх українців. 

Основні поняття теми: 

магія, анімізм, фетишизм, тотемізм, етнічні релігії. 

 

Тема 3.Етнічні та регіональні релігії 

Характерні риси і типи національних та національно-державних релігій. 

Розмаїття уявлень релігійних уявлень: полідемонізм, політеїзм, монотеїзм. 

Національні та національно-державні релігії Стародавнього Світу. Умови і 

причини виникнення етнічних релігій. Характерні особливості етнічних релігій. 

Порівняльний аналіз народних і національних релігій. Вплив язичництва на 

формування та самоідентифікацію українців. Етнічна релігія давніх українців. 

Національні та національно-держані релігії сучасності: типологічні ознаки. 



 

  

Етнічні релігії Америки та Африки. Національні релігії Індії: індуїзм, 

джайнізм, сикхізм. Національні релігії Китаю: даосизм, конфуціанство. Синто – 

японська національна релігійна система. Іудаїзм – національна релігія євреїв. 

Особливості віровчення і культу іудаїзму. 

Основні поняття теми: 

язичництво, полідемонізм, політеїзм, монотеїзм, індуїзм, джайнізм, 

сикхізм, даосизм, конфуціанство, синто, іудаїзм.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

 

Тема 4. Світові релігії. 

Буддизм. Християнство. Біблія як священна книга. Іслам 

Типологічні особливості світових релігій. Буддизм як світова релігія. 

Виникнення та поширення буддизму. Зміст буддистського релігійно-

філософського вчення. Етика буддизму. Основні напрями в буддизмі, їх 

особливості. Поширення буддизму у сучасному світі. 

Епоха виникнення християнства, його релігійні, філософські та етичні 

джерела. Біблія як священна книга іудаїзму і християнства. Християнська 

догматика. Символ віри. Християнський культ. Особливості церковної 

організації. Церква та держава: історичні моделі взаємодії. Основні конфесії у 

християнстві. 

Православна догматика, східний обряд. Вселенське Православ’я: 

автокефальні та автономні церкви. Православна церква та держава: принцип 

«симфонії» та практика цезаропапізму. 

Особливості віровчення, культу та церковної організації католицизму. 

Католицькі чернечі ордени. Католицизм в історії: папство як чинник 

політичного життя Європи. Контрреформація: роль Тридентського собору. 

Католицизм після Пія IX (кін. 19-20ст.): соціальна активність церкви. Сучасний 

католицизм після    II Ватиканського собору. Понтифікат Іоана-Павла II. 

Енцикліка «Сотий рік» і подальший розвиток соціально-етичної доктрини 

католицизму. 

Реформація: засади протестантської релігійності та церковності. Біблія в 

протестантизмі. Ранній та пізній протестантизм: особливості вчення, 

організації, культу. Основні протестантські деномінації. Модернізм та 

фундаменталізм у сучасному протестантизмі. «Протестантський дух та етика 

капіталізму»: соціальні, економічні та духовно-культурні виміри. 

Іслам як світова релігія: виникнення та поширення. «П’ять стовпів» ісламу, 

інші особливості віровчення та культу. Основні течії в ісламі та їх особливості. 

Коран, Сунна та шаріат у житті мусульман. Іслам в історії України. 

«Ісламський чинник» та його роль у сучасному світі. Сучасна географія ісламу. 

Основні поняття теми: 
бодгіса́ттва, Будда, дгарма, йога, махаяна, нірвана, хінаяна, Аллах, джигад, 

імам, мечеть, муфтій, намаз, салят, фатх, ширіат, християнство, Христос, месія, 

Біблія, символ віри, апостол, єпископ, іпостась, канон, спокута. 

 



 

  

Тема 5. Релігія в сучасному світі.  

Релігійна багатоманітність та її перспективи 

Географія релігій та тенденції їх поширення. Кризові явища в сучасному 

релігійному житті: криза традиційної релігійності та церковності. Виникнення 

нових релігійних традицій як закономірність історико-релігійного процесу. 

Еволюція вчення, культової та позакультової діяльності традиційних конфесій: 

взаємодія модернізму та фундаменталізму. Глобальні проблеми сучасності в їх 

богословському та релігійно-етичному осмисленні. Екуменізм як вияв 

універсалістських тенденцій та пуризм як потяг до збереження культурно-

релігійної ідентичності. 

Основні поняття теми: 

криза, конфесія, модернізм, фундаменталізм, екуменізм, ідентичність. 

 

Тема 6. Релігійна свідомість і проблеми сучасної науки, економіки, 

політики, освіти, культури, мистецтва, права та моралі 

Розвиток форм нормативної регуляції в лоні релігійних традицій. Релігія і 

звичай, релігія і мораль. Вчення про гріх, його онтологічний та моральний 

вимір. Етика Декалогу та Нагірної проповіді в Біблії. Релігійна свідомість. 

Релігія і право. Закон: теологічний та юридичний зміст. Біблійне, талмудичне, 

коранічне право. Християнське канонічне та церковне право. Релігія і 

моральність, релігія та законослухняність. Релігійна етика господарювання та 

підприємництво: особливості конфесійних моделей в лоні східних та західних 

релігійних традицій. Принципи сакралізації влади. Церква і держава. Релігійні 

реформи та політичні перетворення. Релігія і війна. Релігійний фундаменталізм 

та клерикалізм. Принцип теократії. «Громадянська релігія». Світська держава, її 

політика щодо релігії та церкви. Правові засади державно-церковні відносини, 

свобода совісті та свобода віровизнання, їх філософсько-антропологічне 

осмислення та політико-правове забезпечення в Україні та в світі. Релігійна та 

релігієзнавча освіта в Україні. 

Основні поняття теми: 
«звичай», «мораль», «релігійна свідомість», «теократія», «клерикалізм», 

«свобода совісті». 

 

Тема 7. Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в 

Україні. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в 

Україні 

Релігійні вияви національного буття українців. Українські народні 

вірування і повір’я. Українське язичництво. Християнізація України-Русі. 

Середньовічне християнство в Україні. Берестейська унія. Могилянська доба 

українського Православ’я. Роль Християнства в розвитку української культури. 

Релігійне життя України часів колоніальної неволі. Поява і поширення 

протестантизму. 

Релігія в житті національних меншин. Іудаїзм в Україні. Україна і 

хасидизм. Релігійно-церковне життя доби тоталітаризму. Секулярні тенденції і 

формування нових форм релігійності. Конфесійна структура та географія 



 

  

релігій в Україні. Мережа релігійних об’єднань в Україні та характеристики їх 

діяльності. Світоглядний та конфесійний плюралізм. Етноконфесійна ситуація в 

Україні та міжцерковні та внутрішньоконфесійні відносини. Вплив 

геополітичного становища України та системи міждержавних відносин. 

Зміст та практичне здійснення державного регулювання релігійного життя 

за умов комуністичного режиму. Подолання в умовах становлення Української 

державності негативних наслідків порушень прав громадян на свободу совісті. 

Демократизація відносин між церквою та державою в суверенній Україні. 

Законодавство України про свободу совісті. Тенденції державно-церковних 

відносин. Джерела вільнодумства. Поширення нових релігійних течій в Україні.  

Прогнози у сфері релігійного життя. 

Основні поняття теми: 
«релігійні меншини», «релігійний плюралізм», «релігійний конфлікт». 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4 

3 Відвідування практичних занять 1 - - - - 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 3 15 4 20 

5 Робота на семінарських заняттях  10 3 30 4 40 

6 Робота на практичних заняттях 10 - - - - 

7 Індивідуальне завдання 10 - - - - 

8 Написання реферату 15 - - - - 

9 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 

10 Виконання тестового контролю 10 - - - - 

11 Лабораторне заняття (допуск, виконання, захист) 10 - - - - 

12 Творча робота (в т.ч. есе) 20 - - - - 

 Макс. кількість балів за видами поточного 

контролю 
- - 76 - 93 

 Коефіцієнт 60/169=0,355 

 

6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних 

форм самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу 

шляхом подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у 

взаємозв’язку теорії та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

 розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;  

 формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  



 

  

 розвиток морально-вольових зусиль;  

 формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення 

знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;  

 творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

 формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

 самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних тем; 

 самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння 

програмного матеріалу; 

 підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 

 підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

 презентація та захист результатів виконання вибіркового дослідницького 

завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

 системність знань та засобів навчання;  

 володіння розумовими процесами;  

 мобільність і критичність мислення;  

 володіння засобами обробки інформації;  

 здібність до творчої праці. 

 

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з

/

п 

Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 

кількість балів 

1. Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2. Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3. Обґрунтування висновків 0,5 бали 

4. Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5. Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 



 

  

Завдання для самостійної роботи за темами: 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль І 6 15 

1 Специфіка релігії. Дуалізм природного і надприродного. 2 5 

2 Первісні форми релігійних вірувань та родоплемінні культи. 2 5 

3 Прояви етнічних релігій у сучасному світі. 2 5 

Змістовий модуль ІІ 7 20 

4 Типологічні ознаки світових релігій. 2 5 

5 Феномен релігійної віри в сучасному світі. 2 5 

6 Особливості релігієзнавчої освіти в Україні.  2 5 

7 Релігійна мапа України. Політизація релігії та клерикалізація політики. 2 5 

Разом  13 35 

 

6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються замодульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації, 

індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань, 

фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації, 

контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки, 

складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний практикум, 

контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація 

соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота, 

творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на 

проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань та 

умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMART- 

технологій. 



 

  

г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.  

 

6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 

такі методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік.  

 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 

письмове тестування, реферат.  

 Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

 систематичність відвідування занять; 

 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 повний обсяг їх виконання;  

 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

 самостійність виконання;  

 творчий підхід у виконанні завдань;  

 ініціативність у навчальній діяльності; 

 виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

1. Толерантність як основа релігійної культури 

2. Релігієзнавство як знання і розуміння іншого. 

3. Релігія і культура 

4. Релігії в контексті політичної дійсності 

5. Роль історії релігії в релігієзнавстві 

6. Відношення релігій і світових цивілізацій 

7. Релігія в контексті світових політичних процесів 

8. Релігія і соціальна сфера 

9. Специфіка викладання релігієзнавства у середній школі 

10. Специфіка викладання релігієзнавства у вищій школі 

11. Релігієзнавство в системі перманентної освіти населення 

12. Релігієзнавство і релігійна освіта 

13. Буддизм як «релігія спасіння»: основні ідеї 

14. Вселенське православ’я: загальна характеристика 

15. Давньоєгипетська політеїстична система вірувань 



 

  

16. Загальна характеристика Біблії, канонічних книг Нового Заповіту 

17. Законодавство України про свободу совісті, релігії та переконань 

18. Індуїзм: загальна характеристика 

19. Історичні умови поширення буддизму 

20. Іудейські священні книги 

21. Католицтво: особливості віровчення і культу 

22. Конфуціанство як локальна релігія Китаю: основні ідеї та особливості  

23. Коран – священна книга мусульман 

24. Нетрадиційні релігії  сучасної України 

25. Організаційна структура Римо-католицької церкви 

26. Особливості віровчення та культу раннього протестантизму  

27. Особливості віровчення, культу і організації ісламу 

28. Особливості православного віровчення та культу 

29. Пізній протестантизм: особливості віровчення та культу 

30. Релігійні системи Ірану 

31. Релігійні уявлення Китаю 

32. Синтоїзм як етнічна релігія Японії: особливості світогляду й культу 

33. Соціальна доктрина католицької церкви 

34. Становлення та розвиток іудаїзму 

35. Сучасні протестантські напрями в Україні 

36. Функції і роль релігії в сучасному суспільстві 

37. Язичництво як етнічна релігія: загальна характеристика 

 

6.6  Шкала оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни  



 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 60 год., із них: лекції – 10 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття -  14 

год., самостійна робота – 28 год., модуль. контр. – 4 год. 

 

Модуль Змістовний модуль І Змістовний модуль ІІ 

Кількість балів за модуль 76 93 

Лекції Т1 Т2 Т2 Т4 Т5 Т6 Т7 

Бали за відвідування 

лекцій 
1 1 1 1 1 1 1 

Бали за відвідування 

семінарів 
1 1 1 1 1 1 1 

Бали за роботу на семінарі 10 10 10 10 10 10 10 

Бали за самостійну роботу 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види поточного контролю 

Модульна контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

Підсумковий контроль Екзамен 

 

 
 



 

8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 
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