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1. Опис навчальної дисципліни 

Гуманітарний чинник у світовій політиці 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна 

Вид дисципліни Нормативна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

2 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні 28 

Модульний контроль 4 

Семестровий контроль 10 

Самостійна робота 18 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Гуманітарний чинник у 

світовій політиці” є формування у студентів фахових компетентностей , знань, 

умінь, пов’язаних з роллю та значенням гуманітарного чинника у світовій 

політиці. 

Завданнями вивчення дисципліни «Гуманітарний чинник у світовій 

політиці» є: 

- сформувати у студентів розуміння значення гуманітарного чинника в умовах 

трансформації системи міжнародних відносин; 

- вивчити норми, механізм функціонування захисту прав людини на 

глобальному та регіональному рівнях; 

- розуміти сутність та значення норм міжнародного права та його ефективність 

в питаннях захисту особи, культурного надбання людства, навколишнього 

середовища під час збройного конфлікту; 

- усвідомлювати сутність гуманітарного виміру безпеки у світовій політиці; 

- розуміти значення для національних інтересів України значення гуманітарної 

складової та загроз, з нею пов’язаних. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- роль гуманітарного чинника в умовах біполярності та трансформації системи 

міжнародних відносин; 

- роль особи у світовій політиці; 
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- значення та діяльність міжнародних організацій в гуманітарній сфері; 

- механізм захисту прав і свобод людини на глобальному, регіональному 

рівнях; 

- значення гуманітарного чинника під час збройних конфліктів; 

- сутність гуманітарного виміру безпеки у світовій політиці, загалом, та 

Україні, зокрема. 

 

вміти: 

- збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг інформації про 

роль особи та міжнародних організацій (урядових та неурядових), які 

впливають на гуманітарний вимір світової політики; 

- працювати з міжнародно-правовими документами, які розміщені на 

сайтах міжнародних організацій та стосуються гуманітарного чинника у 

світовій політиці; 

- оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах; 

- працювати в мультинаціональному та мультикультурному середовищі, 

а також убезпечити себе від загроз, пов’язаних з порушенням прав людини, 

участю в бойових діях, торгівлею людьми, наркоторгівлею тощо; 

- усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну діяльність 

іноземними мовами та презентувати результати власної роботи. 

 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика: Гуманітарний чинник 

у світовій політиці» забезпечує формування таких компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК): 

- ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, наявність 

ціннісно-орієнтаційної позиції. 

- ЗК-2 Здатність до гнучкого мислення, відкритості до застосування 

знань як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті. 

- ЗК-3 Знання предметної області майбутньої професійної діяльності, 

загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння сутності 

і соціальної значущості майбутньої професії. 

- ЗК-4 Дотримання етичних принципів як з погляду професійної 

чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень 

інформаційних технологій на суспільство. 

- ЗК-5 Збереження національних духовних традицій, розуміння переваг 

здорового способу життя та прийняття їх як власних цінностей. 

- ЗК-6 Здатність планувати етапи виробничого процесу, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт, представляти результати 

роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному 

науково-технічному та професійному рівні. 
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- ЗК-7 Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і 

саморегуляція; самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, 

стійкість до стресів; загальний оптимістичний настрій, ініціативність, 

налаштування на позитивний результат. 

- ЗК-8 Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, традицій, 

мови, уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською 

свідомістю. 

- ЗК-9 Здатність діяти відповідально, проявляти громадянську 

свідомість, відповідати за якість виконаної роботи, робити свідомий 

вибір та застосовувати демократичні технології прийняття рішень. 

- ЗК-10 Здатність працювати у команді, до адаптації та дії в новій 

ситуації, до міжособистісного спілкування у мультинаціональному та 

мультикультурному соціальному середовищі, емоційної стабільності, 

толерантності, до викладу складної комплексної інформації у стислій 

формі усно та письмово, до застосування комунікативних дискурсів  

під час участі у дипломатичних переговорах та бесідах. 

- ЗК-11 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

здійснювати самостійний пошук та оброблення інформації з різних 

джерел для вирішення професійних завдань, ефективно 

використовувати інформаційні технології в соціальній і професійній 

діяльності. 

- ЗК-12 Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

- ЗК-13 Здатність виконувати науково-практичні  завдання, 

застосовувати науково-дослідні методи відповідного фахового 

спрямування, приймати нестандартні рішення типових та 

нестандартних задач, дотримуватись правил  академічної 

доброчесності. 

- ЗК-14 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації 

та саморозвитку. Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу 

та самореалізацію. Прагнення до особистісно-професійного лідерства 

та успіху. 
 

Фахові компетентності (ФК): 

- ФК-2 Знання про природу, динаміку, принципи організації та 

історичні тенденції розвитку міжнародних відносин. 

- ФК-3 Здатність вирішувати професійні задачі у сфері міжнародних 

відносин та світової політики. 

- ФК-7 Здатність розуміти роль гуманітарної складової в світовій 

політиці, діяльності міжнародних організацій в гуманітарній сфері; 

важливості дотримання прав людини під час збройних конфліктів. 

- ФК-11 Знання сучасних інформаційних мереж, інформаційно- 

комп’ютерних технологій оброблення інформації та здатність 

використовувати їх з метою пошуку, збору та оброблення інформації 
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політичного, історичного, економічного, культурного, правового 

характеру про країни і регіони світу для самостійного аналізу ситуації. 

- ФК-18 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно- 

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та 

іноземними мовами). 

- ФК-19 Розуміння свого місця в системі соціальних відносин, 

необхідності удосконалення своїх особистих і професійних якостей, 

наполегливість у досягненні мети, толерантність, активна життєва 

позиція. 

- ФК-20 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, обґрунтовувати прийняті рішення. 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

дисципліна «Міжнародні відносини та світова політика: Гуманітарний чинник 

у світовій політиці» забезпечує формування таких програмних результатів 

навчання (ПРН): 

- ПРН-3-2 Відтворювати ключові факти з історії міжнародних відносин 

та зовнішньої політики, економіки й права, розуміння причинно- 

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати 

в професійній і соціальній діяльності. 

- ПРН-3-5 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. 

- ПРН-3-9 Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси. 

- ПРН-3-13 Демонструвати знання сучасних інформаційних технологій; 

програмних засобів і навичок роботи в комп'ютерних мережах. 

- ПРН-З-17 Володіти морально-етичними нормами і розуміти 

психологічні особливості поведінки партнерів. 

- ПРН-У-1 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав. 
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- ПРН-У-3 Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії 

та конфлікту в міжнародних системах. 

- ПРН-У-13 Працювати в мультинаціональному та мультикультурному 

середовищі. 

- ПРН-У-14 Усно та письмово комунікувати, здійснювати аналітичну 

діяльність іноземними мовами. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 
Назва теми лекції 

У
с
ь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 

 

С
а

м
о

с
т
ій

н
а

 

Л
е
к

ц
ії

 

С
е
м

ін
а

р
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а

л
ь

н
і 

Змістовий модуль 1. Роль гуманітарного чинника в умовах трансформації 

системи міжнародних відносин. 

Тема 1. Гуманізація світової політики. 

Значення гуманітарного чинника у 

Вестфальській та Поствестфальській 

системах міжнародних відносин. 

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Міжнародні гуманітарні 

організації 

6 2 2 - - - 2 

Тема 3. Проблема дотримання прав 

людини 

6 2 2 - - - 2 

Модульний контроль 2  

Разом 21 6 6 - 7 

 

Змістовий модуль 2. Змістовний модуль №2 Гуманітарна складова системи 

міжнародної безпеки. 

Тема 4. Гуманітарний вимір безпеки 7 2 2 - - - 3 

Тема 5. Захист прав особи під час 

збройного конфлікту 

7 2 2 - - - 3 

Тема 6. Захист цивільних об’єктів, 

культурних цінностей, навколишнього 

середовища під час конфлікту 

7 2 2 - - - 3 

Тема 7. Гуманітарний вимір безпеки 

України 

6 2 2 - - - 2 
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Модульний контроль 2  

Разом 29 8 8 - - - 11 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

 
10 

Усього 60 14 14 - - - 18 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Роль гуманітарного чинника в умовах 

трансформації системи міжнародних відносин. 

Тема 1. Гуманізація світової політики. Значення гуманітарного 

чинника у Вестфальській та Поствестфальській системах міжнародних 

відносин. 

Вступ до курсу. Гуманізм. Гуманітарна політика держави. Міжнародна 

гуманітарна політика. Мораль та міжнародні відносини. Головні принципи 

світової політики і міжнародних відносин. Роль особи в сучасному світі 

(Махатма Ганді, мати Тереза, Іоан Павло II та інші особистості в світовій 

політиці). 

Роль гуманітарного чинника у Вестфальській системі міжнародних 

відносин. Гуманітарний вимір Поствестфальської системи міжнародних 

відносин. 

Література: 8, 12, 19. 

Тема 2. Міжнародні гуманітарні організації 

Діяльність міжнародних міжурядових організацій в гуманітарній сфері. 

Гуманітарна діяльність агентств, програм, фондів ООН (ЮНІСЕФ, ЮНКТАД, 

БАПОР, Всесвітня продовольча програма, ВООЗ, МОМ, МОК). Роль 

ЮНЕСКО в збереженні надбань культури людства. Міжнародний Комітет 

Червоного Хреста. Міжнародні неурядові організації та їх вплив: «Лікарі без 

кордонів», Міжнародна амністія, CARITAS, CARE, «Меморіал» та інші. 

Література: 1, 8, 12-15, 19, 20, 33, 35-46 

Тема 3. Проблема дотримання прав людини. 

Концепт прав людини. Усвідомлення потреби міжнародного 

врегулювання прав людини після Другої світової війни. Біль про права 

людини. Міжнародні стандарти прав людини. 

Універсальні і регіональні механізми контролю за дотриманням прав 

людини. Європейська, американська та африканська системи захисту прав 

людини. Проблема дотримання прав людини в сучасних міжнародних 

відносинах. 

Етичні проблеми в гуманітарній політиці (расизм, шовінізм, ЛГБТ- 

спільноти, проблема евтаназії і т.д.). 

Література: 3, 6, 7, 11, 12, 18, 23, 25, 29, 34 
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Змістовний модуль №2 Гуманітарна складова системи міжнародної 

безпеки. 

Тема 4. Гуманітарний вимір безпеки. 

Конфлікт, криза, війна. Особливості міжнародного політичного 

конфлікту. Міжнародний політичний конфлікт: шляхи подолання та наслідки. 

Конфлікт не міжнародного характеру. Трансформація загроз безпеці у 

постбіполярній системі міжнародних відносин. Асиметрія конфліктності, 

тероризм, кібертероризм, наркоторгівля, торгівля людьми, руйнівна діяльність 

ТНК, міжнародна злочинність, піратсво. Гуманітарна допомога в процесі 

врегулювання конфлікту. Поняття „гуманітарна катастрофа”. Концепція 

«гуманітарного втручання/інтервенції». Механізм реалізації та форми 

гуманітарних інтервенцій. 

Література: 7, 10, 11, 19, 22, 24, 25, 26, 28 

 

Тема 5. Захист прав особи під час збройного конфлікту. 

Міжнародно-правовий статус комбатантів та некомбатантів. Найманці. 

Шпигуни. Розвідники. Правовий режим поранених і хворих. Режим 

військового полону. Захист цивільного населення під час військових 

конфліктів. Захист жінок та дітей у міжнародному гуманітарному праві. Права 

інтернованих. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за здійснення 

злочинів проти миру та безпеки людства. Злочини проти людяності: 

визначення та класифікація. 1945-1947 рр. – військові трибунали у Нюрнбергзі 

та Токіо. Міжнародні кримінальні трибунали у справах Руанди та колишньої 

Югославії. 

Література: 7, 8, 9-11, 16, 

 

Тема 6. Захист цивільних об’єктів, культурних цінностей, 

навколишнього середовища під час конфлікту. 

Проблема розмежування цивільних і військових об’єктів на території 

театру війни. Режим цивільних об’єктів (заборона піддавати цивільні об’єкти 

нападу). 

Пакт Реріха. Основні положення та значення Гаазької конвенції 1954 р. 

та протоколу про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 

1999 року. 

Екологічні аспекти збройних конфліктів. Екологічні, геофізичні та 

метеорологічні методи ведення війни. Конвенція про заборону військового або 

будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне 

середовище 1977 р. Заборона використання природного середовища в якості 

засобу ведення війни. Заборона використання засобів і методів ведення війни 

здатних завдати шкоди навколишньому середовищу. 

Література: 2, 7, 10, 11, 30, 32 

 

Тема 7. Гуманітарний вимір безпеки України. 

Проблеми формування гуманітарної політики України. Україна у 

світовому гуманітарному просторі. Гуманітарна складова безпеки України. 

Україна в миротворчих процесах. Дотримання прав людини в Україні. 
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Депопуляція. Відтік кадрів з України, проблема трудової імміграції. Епідемії 

ВІЛ-СНІДу та туберкульозу. 

Література: 4, 17, 21, 40, 42. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

№ 

зп 

 

 

Вид діяльності студента 

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

Модуль 1 Модуль 2 

  

В
сь

о
го

 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 в

и
д
 

К
іл

ь
к
. 

о
д
и

н
и

ц
ь 

д
о
 р

о
зр

ах
у
н

к
у

 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

за
 в

и
д
 

1 Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 7 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 4 3 3 7 

 
Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 

 

70 

3 Виконання завдання для 

самостійної роботи (домашнього 

завдання) 

 

5 

 

3 

 

15 

 

4 

 

20 

 

35 

6 Виконання модульної контрольної 

роботи 
25 1 25 1 25 50 

Макс. кількість балів   77  92 169 

Розрахунок коефіцієнта: 169 Коефіцієнт: 169:60 =2,81 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 бал 

Змістовний модуль №1. Роль гуманітарного чинника в умовах 

трансформації системи міжнародних відносин. 

1.  Презентація на тему: «Роль «народної» та «спортивної» 

дипломатії у міжнародних відносинах». 

5 

2.   Написати інформаційно-аналітичну довідку на тему: «Роль 

ЮНЕСКО в збереженні надбань культури людства» 

5 

3. Охарактеризуйте власне ставлення до етичних проблем в 

гуманітарній політиці (расизм, шовінізм, ЛГБТ-спільноти, 

проблема евтаназії і т.д.) – текст обсягом до 3 тис. знаків з 

пробілами. 

5 

Разом 15 

Змістовний модуль №2 Гуманітарна складова системи міжнародної 

безпеки. 

4. Напишіть статтю для соціальних мереж на тему: «Значення 

гуманітарної допомоги в процесі врегулювання конфлікту» до 3 

5 
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тис. знаків з пробілами.  

5. Описати здійснення інтервенції заради забезпечення прав і свобод 

людини (за вибором студента): 

А) Руанда (1994), 

Б) Косово (1999), 
В) Лівія (2011). 

5 

1. Підготувати презентацію, яка була б присвячена знищеному 

давньому місту Пальміра в Сирії. 

5 

2. Наведіть приклади порушення прав людини Вами та у Вашому 

найближчому оточенні. 

5 

Разом 20 

Усього 35 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

5 – проблема розкрита повністю, матеріал викладений чітко, логічно, послідов- 

но з дотриманням норм літературної мови та вимог оформлення. 

4 – проблема розкрита достатньо повно, матеріал викладений чітко, логічно, 

послідовно з дотриманням норм літературної мови, але є огріхи у оформлен- 

ні. 

3 – проблема розкрита загалом, матеріал викладений недостатньо чітко, логіч- 

но, послідовно, з дотриманням норм літературної мови, є огріхи у оформлен- 

ні. 

2 – проблема частково розкрита, матеріал викладений нечітко, нелогічно, непо- 

слідовно, з дотриманням норм літературної мови, є огріхи у оформленні. 

1 – проблема маже нерозкрита, матеріал викладений нечітко, нелогічно, непо- 

слідовно, без дотримання норм літературної мови, є помилки у оформленні. 

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

15 тестових питань (1 бал – вірна відповідь) та два проблемно-теоретичних пи- 

тання (5 балів – одне питання). 

Критерії оцінювання проблемно-теоретичних питань 

5 – проблема розкрита повністю, матеріал викладений чітко, логічно, послідов- 

но з дотриманням норм літературної мови та вимог оформлення. 

4 – проблема розкрита достатньо повно, матеріал викладений чітко, логічно, 

послідовно з дотриманням норм літературної мови, але є огріхи у оформлен- 

ні. 

3 – проблема розкрита загалом, матеріал викладений недостатньо чітко, логіч- 

но, послідовно, з дотриманням норм літературної мови, є огріхи у оформлен- 

ні. 

2 – проблема частково розкрита, матеріал викладений нечітко, нелогічно, непо- 

слідовно, з дотриманням норм літературної мови, є огріхи у оформленні. 
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1 – проблема маже нерозкрита, матеріал викладений нечітко, нелогічно, непо- 

слідовно, без дотримання норм літературної мови, є помилки у оформленні. 

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, 

підготовка до семінарських занять, виконані завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи, поточного модульного контролю) оцінюються в 

діапазоні від 0 до 60 балів. Завдання, що виносяться на підсумковий контроль - 

від 0 до 40 балів. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до іспиту, якщо за результатами поточного контролю набирає 

менше 34 балів. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Роль гуманітарного чинника у Вестфальській системі міжнародних 

відносин. 

2. Гуманітарний вимір Поствестфальської системи міжнародних відносин. 

3. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

4. Роль ЮНЕСКО в збереженні надбань культури людства. 

5. Глобальна система захисту прав людини Роль міжнародних посадових осіб 

(Верховні комісари у справах біженців, із захисту прав людини) у здійсненні 

захисту прав людини. 

6. Біль про права людини та його значення. 

7. Етичні проблеми в гуманітарній політиці. 

8. Гуманітарна допомога в процесі врегулювання конфлікту. 

9. Європейська система захисту прав людини. 

10. Американська система захисту прав людини. 

11. Африканська система захисту прав людини. 

12. Проблеми захисту прав людини у країнах Сходу. 

13. Основні положення та значення Гаазької конвенції 1954 р. та протоколу 

про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1999 року. 

14. Особливості захисту навколишнього середовища під час збройного 

конфлікту. Екологічні наслідки конфліктів. 

15. Захист прав особи під час збройного конфлікту. 

16. Правовий режим поранених і хворих під час збройного конфлікту. 

17. Режим військового полону. 

18. Захист цивільного населення під час військових конфліктів. 

19. Загальні риси міжнародної безпеки біполярної системи міжнародних від- 

носин та місце гуманітарної складової в ній. 

20. Зростання та трансформація загроз безпеці у постбіполярній системі 

міжнародних відносин та їх вплив на життя особи. 

21. Здійснення інтервенції заради забезпечення прав і свобод людини. 

22. Механізм та форми реалізації гуманітарного втручання. 

23. Злочини проти людяності: визначення та класифікація. 
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24. Військові трибунали у Нюрнбергзі та Токіо. 

25. Міжнародні кримінальні трибунали у справах Руанди та колишньої 

Югославії. 

26. Проблеми формування гуманітарної політики України. 

27. Україна у світовому гуманітарному просторі. 

28. Гуманітарна складова безпеки України. 

29. Україна в миротворчих процесах. 

30. Дотримання прав людини в Україні. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 
75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 
60-68 

Незадовільно 0-59 
 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

«Гуманітарний чинник у світовій політиці» 

Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., самостійна 

робота – 18 год., семестровий контроль – 10 год., модульний контроль – 4 години. 

Тиждень І ІІ ІІІ ІV V VІ VII VIIІ ІХ Х 

Модулі 

(назви, 

бали) 

Модуль І Модуль ІІ 

Лекції 

(теми, 

бали) 

1,2 

(1+1 
бал) 

3,4 

(1+ 
1бал) 

5 

(1 
бал) 

6 

(1 бал) 
 

7 

(1 бал) 

    

Семінарсь 

кі заняття 

(теми, 

бали) 

  1/10+ 

1 

2/10+ 

1 

3/10+1 4/10+1 5/10 

+1 

6/10+1 

бал) 

7/10+1 

бал) 
 

Самостійн 

а робота 

(вид, бали) 

 5 5 5  5 5 5 5  

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

    Модул 

ьна 

к/роб. 

25 

    Модуль 

на 

к/роб.25 

Усього 2 6 17 17 36 17 16 16 16  

25 

Підсумков 

ий  

контроль 

 

Екзамен 40 

 

8. Рекомендовані джерела 
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