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1 Загальна інформація про дисципліну 

1.  Назва дисципліни Українознавство 

2.  Викладач 

 

Василенко Дар’я Павлівна 

3.  Контактні дані 

викладача (роб. тел., 

емейл) 

Василенко Д. П. dvoloshka05@gmail.com  

4.  Профайл викладача Василенко Д. П. 

http://surl.li/imaz 

https://orcid.org/0000-0001-9052-8287 

https://scholar.google.ru/citations?user=3TfDq

MUAAAAJ&hl=ru 

https://publons.com/researcher/3067907/daria-

vasylenko/ 

5.  Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teache

r 

6.  Статус дисципліни 

(обов’язкова чи 

вибіркова) 

Обов’язкова  

7.  Рік підготовки 1 

8.  Семестр 2 

9.  Лекції (год.) 14 

10.  Практичні (семінарські, 

лабораторні) заняття 

(год.) 

16 

11.  Самостійна робота 

(год.) 

60 

12.  Індивідуальна робота 

(год.) 

– 

13.  Кількість кредитів 

ECTS 

3 

https://orcid.org/0000-0001-9052-8287
https://scholar.google.ru/citations?user=3TfDqMUAAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.ru/citations?user=3TfDqMUAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/3067907/daria-vasylenko/
https://publons.com/researcher/3067907/daria-vasylenko/


14.  Загальна кількість 

годин 

90 

15.  Види поточного 

контролю 

вирішення ситуаційних завдань, виступи на 

наукових заходах; конспекти, аналітичні 

звіти, реферати з елементами наукового 

дослідження, есе, опитування; презентації в 

Power Point; презентація результатів 

виконаних завдань та досліджень; 

самоконтроль, самооцінка; тестування, он-

лайн тестування 

16.  Вид підсумкового 

контролю 

диференційований залік  

 

2 Анотація дисципліни 

2.1 Місце дисципліни в програмі навчання 

 Навчальна дисципліна «Українознавство» репрезентує сукупність знань 

про Україну як частину світової цивілізації; передбачає ґрунтовний аналіз 

походження України та українства, дослідження генезису основних рис 

ментальності українця; історії формування української нації, становлення та 

еволюції української держави, роль різних верств у житті суспільства; пізнання 

унікальної культурної спадщини українства. Вітчизняна історія та культура 

висвітлюється у тісному взаємозв’язку зі світовою історією, особливо Західної 

Європи. Матеріал орієнтується на пошук місця України у світі та вивчає вплив 

світової історії й культури на національну. 

 

2.2 Пререквізити та постреквізити дисципліни 

«Українознавство» належить до обов’язкових дисциплін та покликана 

формувати загальноосвітній і культурний рівень майбутнього фахівця. Як 

навчальна дисципліна «Українознавство» функціонує й розвивається у 

нерозривному зв’язку як із дисциплінами циклу загальної підготовки 

підготовки («Філософія», «Правове регулювання суспільних відносин в 

Україні»). 

Особливо важливим є те, що інформаційний аспект курсу 

«Українознавство» сприяє розвитку логічного мислення, спостережливості, 

уяви, прагнення до самопізнання, уміння виражати власне ставлення до 

пізнаного, а виховний аспект – формуванню таких притаманних ментальності 

українця рис, як патріотизм, людяність, гостинність, працьовитість, ввічливість, 

доброта, чесність, скромність, любов тощо. Усе це в цілому формує ключові 

компетентності студентів. 

2.3 Мета вивчення дисципліни – формування соціальної і життєвої 

компетентностей студентів на основі знань про Україну та світове українство; 

широке ознайомлення з матеріальними та духовними цінностями українського 

народу; вивчення особливостей українського етносу, культури, націє- та 

державотворення, української ментальності, історичного розвитку та історичної 

долі українського народу; формування духовно багатої особистості з цілісним 



уявленням про світ, глибокими патріотичними почуттями та розвиненою 

національною самосвідомістю громадянина України. 

2.4 Завдання вивчення дисципліни – дослідження у культурно-

історичному контексті основних етапів становлення української держави від 

стародавніх часів до сучасності; відстеження загальноісторичних тенденцій 

виникнення та становлення української нації; визначення основних історичних 

факторів, які вплинули на формування ментальності українського народу; 

розгляд української культурної спадщини як цілісної системи в контексті 

європейської культурної традиції; аналіз основних форм і тенденцій розвитку 

української культури, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис 

української культури на сучасному етапі розвитку суспільств. 

2.5 Найменування та опис компетентностей, формування яких 

забезпечує вивчення дисципліни. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

ЗК 7. Здатність працювати в команді 

ЗК 8. Здатність працювати автономно. 

ЗК 9. 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 10. 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. 
2.6 Програмні результати навчання. 

Результати вивчення цієї освітньої компоненти деталізують такі програмні 

результати навчання: 

ПРН 07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 

електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах 

і системах. 

ПРН 08. Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу 

електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками 

ПРН 09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем. 

ПРН 17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і 

технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування 

електричних станцій, підстанцій, систем та мереж 



ПРН. 18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і 

вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною 

технікою та прикладним програмним забезпеченням 

ПРН 19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для 

зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, 

розподіленні та використанні 

 

3 Політика дисципліни 

3.1 Політика виставлення оцінок (пропущені заняття, відпрацювання 

пропусків). Усі оцінки виставляються згідно з розробленими викладачем та 

оголошеними на початку вивчення навчального курсу критеріями.  

Пропущені заняття обов’язково відпрацьовуються. Відпрацювання 

пропущених занять відбувається згідно з графіком консультацій (окрім 

випадків з поважної причини); відпрацювання пропущених занять з поважної 

причини відбувається у час, узгоджений з викладачем, у т. ч. згідно з графіком 

консультацій.  

Виставлення підсумкової оцінки передбачає врахування балів, які набрав 

студент під час поточного і підсумкового контролю знань та виконання 

завдань, відведених на самостійне опрацювання матеріалу. При цьому 

обов’язково враховуються: присутність студента на заняттях та його активність 

під час практичних (семінарських) занять, пропуски занять та запізнень без 

поважної причини; несвоєчасне виконання поставленого завдання та ін.  

3.2 Політика академічної поведінки та доброчесності (плагіат, 

поведінка в аудиторії). Студенти мають дотримуватися принципів та норм 

етики, встановлених у навчальному закладі, зокрема: повинні діяти у 

професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та 

професійної етики; дотримуватися правил внутрішнього розпорядку 

університету, бути толерантними, доброзичливими та виваженими у 

спілкуванні з іншими студентами та викладачами; усвідомлювати значущість 

прикладів людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності та 

професійної етики. 

Неприпустимим є користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час занять в цілях, не пов’язаних з 

навчанням; підказки і списування під час семінарських занять, контрольних 

робіт, на заліку (у т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволено використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману. 

Жодні форми порушення політики академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

4 Програма навчальної дисципліни 
Тематика курсу 

Тема, план лекції, практичного Форма Література Завдання, Вага Термін 



(семінарського) заняття заняття год. оцінки вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Формування духовної складової українського народу 

Тема 1. Історія українського 

державотворення. 

1. Процес державотворення на 

проукраїнських землях і в 

Київській Русі.  

2. Українська козацька держава. 

Державні утворення на території 

українських земель у ХVІІІ – на 

початку ХХ століття. 

3. Державність України в 

Радянському Союзі. 

4. Проголошення незалежності 

України та її світове визнання. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

8, 10, 13, 

14, 17, 18, 

20, 21 

2 

2 

15 

балів 

 

Тема 2. Процес формування 

українського етносу. 

1. Чинники формування 

українського етносу.  

2. Українство в європейському 

цивілізаційному просторі  

3. Роль і місце українського 

етносу в системі народів світу: 

територіальний аспект. 

4. Роль мови у формування 

українського етносу. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

4, 8, 11, 

18, 20, 24, 

30 

2 

2 

15 

балів 

 

Тема 3. Філософія і релігія в 

духовному житті українців. 

1. Міфологічний світогляд давніх 

українців.  

2. Свята й обряди народного 

календаря.  

3. Українські знаки й символи. 

4. Зародження української 

філософської думки. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1, 2, 11, 

15, 17, 20, 

21, 24, 25, 

28, 29 

2 

2 

15 

балів 

 

Змістовий модуль 2. Історичні тенденції розвитку українського народу 

Тема 4. Феномен українського 

козацтва (XV – XVIII століття). 

1. Козацтво як історичне явище. 

Запорозька Січ як військово-

політична організація 

українського козацтва.  

2. Стиль життя українського 

козацтва.  

3. Феномен козацької педагогіки. 

4. Православна церква – 

важливий чинник культурного 

прогресу в Україні.  

5. Козацтво в творчості сучасних 

українських учених і 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

3, 8, 10, 

13, 14, 19 

4 

2 

15 

балів 

 



письменників. 

Тема 5. Українська національна 

культура. 

1. Українська культура як 

феномен світової культури. 

2. Українська культура Нового 

часу (ХІХ – ХХ століття). 

3. Традиційний український 

побут.  

4. Українська національна кухня. 

5. Український одяг в різних 

регіонах України. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

7, 8, 11, 

15– 20, 21, 

22, 29 

2 

4 

25 

балів 

 

Тема 6. Українська національна 

ідея: становлення та розвиток. 

1. Формування української 

національної ідеї.  

2. Основні напрямки розвитку 

української державної ідеї. 

3. Українська національна ідея на 

сучасному етапі 

державотворення. 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

5, 6, 9, 10, 

19, 20, 25, 

26, 28, 29 

2 

4 

15 

балів 

 

Разом   14 

16 

100 

балів 

 

 

5 Тематика семінарських занять 

Семінарське заняття №1 

Тема: «Історія українського державотворення» 

Питання для обговорення: 

1. Причини виникнення Київської Русі. 

2. Процес державотворення на проукраїнських землях і в Київській Русі.  

3. Українська козацька держава.  

4. Устрій Запорозької Січі. 

5. Державні утворення на території українських земель у ХVІІІ – на 

початку ХХ століття. 

6. Україна у складі СРСР. 

7. Державність України в Радянському Союзі. 

8. Акт проголошення незалежності України. 

9. Національний герб України.  

10. Національний гімн України та його історія. 

Література: 8, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21 

 

Семінарське заняття №2 

Тема: «Процес формування українського етносу» 

Питання для обговорення: 

1. Зародження українського етносу. 

2. Основні чинники формування етносу. 

3. Етногенез слов’ян та їх розселення на теренах України.  



4. Питання «прабатьківщини» слов’ян. 

5. Виокремлення східних слов’ян із загальнослов’янського середовища. 

6. Розселення та побут східнослов’янських племен. 

7. Українська мова як чинник національної ідентичності 

8. Антропологічні особливості українського народу. 

9. Роль мови у формуванні українського етносу. 

10. Проблема ґенези та ідентифікації української та інших 

східнослов’янських народностей. 

Література: 4, 8, 11, 18, 20, 24, 30 

 

Семінарське заняття №3 

Тема: «Філософія і релігія в духовному житті українців» 

Питання для обговорення: 

1. Міфологічний світогляд давніх українців. 

2. Свята й обряди народного календаря. 

3. Символізм української культури.  

4. Національна традиція символічного відображення світу.  

5. Найдавніші знаки-символи в Україні.. 

6. Значення української символіки у формуванні національної 

ідентичності.  

7. Походження і значення тризуба.  

8. Походження і значення блакитно-жовтих барв.  

9. Ранні етапи розвитку філософії в Україні. 

10. Особливості формування української філософської думки. 

Література: 1, 2, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29. 

 

Семінарське заняття №4 

Тема: «Феномен українського козацтва (XV – XVIII століття)» 

Питання для обговорення: 

1. Козацтво як явище історії та  культури. 

2. Запорозька Січ як військово-політична організація українського 

козацтва. 

3. Формування державницьких засад в Запорізькій Січі. 

4. Вплив козацтва на ментальність українського народу.  

5. Українське бароко та його характерні риси. 

6. Стиль життя українського козацтва.  

7. Феномен козацької педагогіки. 

8. Звичаї та традиції козаків. 

9. Православна церква – важливий чинник культурного прогресу в 

Україні. 

10. Козацтво в творчості сучасних українських учених і письменників. 

Література: 3, 8, 10, 13, 14, 19. 

 

Семінарське заняття №5 

Тема: «Українська національна культура» 

http://kalnysh.at.ua/publ/11-1-0-23


Питання для обговорення: 

1. Українська культура як феномен світової культури. 

2. Культурні універсалії (архетипи) української культури в 

культурознавчих концепціях В. Яніва, І. Марчука, С. Кримського. 

3. Трипільська культура як культурна праоснова українського народу. 

4. Традиційний український побут. 

5. Українська національна кухня. 

6. Естетика українського побуту. 

7. Розвиток української культури в умовах радянського суспільства. 

8. Український одяг у різних регіонах України. 

9. Традиційність української культури як домінантна риса. 

10. Зв'язок української культури із Заходом та Сходом. 

Література: 7, 8, 11, 15–20, 21, 22, 29. 

 

Семінарське заняття №6 

Тема: «Українське національно-культурне відродження (XIX – 

початок XX століття)» 

Питання для обговорення: 

1. Сутність процесу становлення і розвитку культурно-освітнього та 

громадсько-політичного життя України у ХІХ – на початку ХХ століття. 

2. Особливості розвитку освіти в Україні. 

3. Вплив революційних процесів 1848–1849 рр. на розвиток культури. 

4. Університети як центри українознавчих студій.  

5. Наукове товариство ім. Шевченка – перший академічний осередок 

українознавства.  

6. Товариство «Просвіта».  

7. Романтизм та реалізм у мистецтві ХІХ ст.. 

8. Розвиток української мови та літератури. Асиміляційні заходи 

російського самодержавства щодо українського народу і його культури. 

9. Музичне мистецтво України. Театр та опера. 

10. Український живопис, графіка, архітектура, скульптура. 

Література: 7, 8, 11, 15– 20, 21, 22, 29. 

 

Семінарське заняття №7 

Тема: «Українська національна ідея: становлення та розвиток» 

Питання для обговорення: 

1. Етапи формування української національної ідеї. 

2. Особливості формування української національної ідеї в суспільно-

політичній думці. 

3. Основні напрями розвитку української державної ідеї. 

4. Концепції державності та національного відродження у політичній 

думці України XX ст. 

5. Українська національна ідея на сучасному етапі державотворення. 

Література: 5, 6, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 28, 29. 

 



Семінарське заняття №8 

Тема: «Місце національної ідеї у державотворчих процесах» 

Питання для обговорення: 

1. Поняття «національна ідентичність» і «національна ідея» в 

українському термінологічному просторі. 

2. Дослідження феномена української національної ідеї у працях 

вітчизняних вчених. 

3. Особливості української національної ідеї у працях В. Липинського. 

4. Особливості відображення основних засад української національної 

ідеї у працях Д. Донцова. 

5. Етнонаціональна ідентичність – феномен самовизначення українців. 

6. Державницький, економічний, політичний, соціальний компоненти 

національної ідеї. 

Література: 5, 6, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 28, 29. 

 

6 Самостійна робота 

№ Тематика К-ть год. 

1. Історія українського державотворення 10 

2. Процес формування українського етносу 10 

3. Філософія і релігія в духовному житті українців 10 

4. Феномен українського козацтва (XV – XVIII століття) 10 

5. Українська національна культура 10 

6. Українська національна ідея: становлення та розвиток 10 

Разом: 60 

 

7 Теми рефератів / презентацій 

1. Становлення й основні етапи розвитку українознавства.  

2. Україна як цілісність: територіальний та етнонаціональний виміри. 

3. Геокультурний образ України та його сталість.  

4. Традиційні господарсько-культурні типи й екологічна культура 

українців. 

5. Українська етнічна територія та її зміни протягом історичного часу.  

6. Місце України у світовому геополітичному просторі. 

7. Історія поглядів на український етногенез. 

8. Гіпотези про доісторичні витоки українського етносу.  

9. Основні наукові концепції походження українців: 

ранньосередньовічна, давньоруська, пізньосередньовічна. 

10. Основні закономірності етногенетичних процесів та основні типи 

етнічних спільнот.  

11. Обставини виокремлення українців зі слов’янського етномовного 

континууму. 

12. Хронологічні та історичні рамки етногенезу.  

13. Співвідношення етногенезу і культурогенезу українців. 

14. Світоглядні основи українського культуротворення. 



15. Культура як спосіб себепредставлення та самозбереження українців.  

16. Дихотомія «Схід-Захід» та її відбиття у формах культури.  

17. Давній міфологічний світогляд українців та його відбитки на різних 

етапах культуротворення.  

18. Віровизнавчий чинник в українському культуротворенні та 

культурозбереженні.  

19. Проблеми культурної та національної ідентичності українців в умовах 

глобалізації. 

20. Слово в українській культурі: усна та писемна традиція. 

21. Мова як духовний чинник формування українського світу.  

22. Особистісні виміри українського націє - та державотворення. 

23. Україна у взаєминах зі Сходом і Заходом: дотики, перетини, паралелі. 

24. Світ про Україну й українців.  

25. Українські знання про світ – народи, землі держави.  

26. Українська дипломатія – давня та сучасна: династійна, професійна, 

народна.  

27. Духовне життя української діаспори.  

28. Освіта українського зарубіжжя як чинник культурного 

самозбереження (недільні школи, українське шкільництво у загальноосвітніх 

школах, вища школа і наука у зарубіжжі, їх завдання для української справи).  

29. Церква в гуртуванні та збереженні традицій в українському зарубіжжі.  

30. Україна в системі сучасного глобалізованого світу. Євразійський та 

європейський виміри українського поступу.  

31. Досконалість суспільства як спроможність до саморозвитку.  

32. Українська культура і наука як способи себе представлення світові.  

 

8 Питання до заліку 

1. Процес державотворення на проукраїнських землях і в Київській Русі.  

2. Українська козацька держава.  

3. Державні утворення на території українських земель у ХVІІІ – на 

початку ХХ століття. 

4. Державність України в Радянському Союзі. 

5. Проголошення незалежності України та її світове визнання. 

6. Зародження українського етносу. 

7. Чинники формування етносу. 

8. Антропологічні особливості українського народу. 

9. Роль мови у формуванні українського етносу. 

10. Міфологічний світогляд давніх українців.  

11. Свята й обряди народного календаря. 

12. Традиційні господарсько-культурні типи й екологічна культура 

українців. 

13. Основні наукові концепції походження українців: 

ранньосередньовічна, давньоруська, пізньосередньовічна. 

14. Хронологічні й історичні рамки етногенезу.  

15. Співвідношення етногенезу та культурогенезу українців. 



16. Проблеми культурної та національної ідентичності українців в 

умовах глобалізації. 

17. Слово в українській культурі: усна та писемна традиція. 

18. Українські знаки та символи. Зародження української філософської 

думки.  

19. Козацтво як історичне явище.  

20. Запорозька Січ як військово-політична організація українського 

козацтва. 

21. Стиль життя українського козацтва. 

22. Феномен козацької педагогіки. 

23. Особливості формування української національної ідеї в суспільно-

політичній думці. 

24. Національна ідея сучасної України: проблеми та перспективи 

формування. 

25. Дайте характеристику естетики українського побуту. 

26. Назвіть характерні ознаки української кухні. 

27. Визначте феномен української культури. 

28. Козацтво як явище історії та культури. 

29. Духовне життя козацтва. 

30. Охарактеризуйте військові завдання та функції Запорозької Січі. 

31. Назвіть основні календарні свята українського народу. 

32. Проаналізуйте особливості міфології та світогляду стародавніх 

слов’ян. 

33. Особливості зародження та ранні етапи розвитку філософії в Україні. 

34. Проаналізуйте антропологічні типи українського народу. 

35. Православна церква – важливий чинник культурного прогресу в 

Україні. 

36. Козацтво в творчості сучасних українських учених і письменників. 

37. Українська культура як феномен світової культури. 

38. Українська культура нового часу (ХІХ – ХХ століття). 

39. Традиційний український побут. 

40. Українська національна кухня. 

41. Український одяг в різних регіонах України. 

42. Формування української національної ідеї.  

43. Основні напрями розвитку української державної ідеї. 

44. Українська національна ідея на сучасному етапі державотворення. 

45. Особливості формування української національної ідеї. 

 

9 Методи навчання 

Під час викладання дисципліни «Українознавство» використовуються 

такі методи навчання: 

1) словесний метод (лекція (на основі проблемного викладу), дискусія, 

співбесіда тощо);  

2) практичний метод (семінарські заняття);  

3) наочний метод (ілюстрації, демонстрації тощо);  

http://histua.com/istoriya-ukraini/ukrainski-zemli-v-dobu-kozactva/zaporozka-sich#3


4) робота з навчально-методичною та нормативною літературою 

(конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);  

5) відеометод у поєднанні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-

орієнтовані тощо);  

6) самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

7) індивідуальна науково-дослідна робота студентів. 

10 Форми проведення підсумкового та поточного контролю 

При формуванні підсумкового балу (за 100-бальною шкалою) з 

дисципліни «Українознавство» враховується: 

– виконання завдань на прикладі реальних об’єктів (ділові ігри, 

вирішення ситуаційних завдань); 

– виступ на наукових заходах;  

– конспекти, аналітичні звіти, реферати з елементами наукового 

дослідження, есе (питання, відведені на самостійне опрацювання);  

– опитування (усне/письмове/комбіноване); 

– презентації в Power Point; 

– презентація результатів виконаних завдань та досліджень;  

– самоконтроль, самооцінка; 

– тестування, он-лайн тестування.  

 

11 Система нарахування рейтингових балів 

№ Вид контролю Максимальна 

кількість балів за 

семестр за умови 

100% виконання 

окремого виду 

роботи 

1 Лекції:  

- відвідування лекційних занять 2  

- наявність конспекту 3 

2 Опитування (усне/письмове/комбіноване) 2-3 – «задовільно»  

4-6 – «добре»  

7 – «відмінно» 

3 Поточний та підсумковий контроль знань на 

практичних (семінарських) заняттях 

3 – «задовільно»  

4 – «добре»  

5 – «відмінно»  

4 Виконання індивідуальних завдань (у межах 

самостійної роботи) та їх презентація 

відповідно до тематики курсу 

3 – «задовільно»  

4– «добре»  

5 – «відмінно»  

5 Виконання підсумкових робіт за змістовими 

модулями 

3 – «задовільно»  

4 – «добре»  

5 – «відмінно»  

6 Участь у науково-практичних заходах 1-10 



(науково-практичні конференції, семінари, 

колоквіуми, круглі столи, оприлюднення 

результатів наукових досліджень) 

7 Підготовка реферату з елементами наукового 

дослідження 

1-10 

8 Підготовка презентації в Power Point 1-10 

 Усього до 100 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

КрНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

12 Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування Номер теми 

1. Опорні конспекти лекцій 1-6 

2. Навчальні посібники, підручники 1-6 

3. Силабус 1-6 

4. Тестові завдання 1-6 

5.  Наукові матеріали мережі Інтернет 1-6 
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