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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви
Найменування
галузі знань, код та
Характеристика
показників
назва спеціальності, навчальної дисципліни
ступень вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS 05
соціальні
та Навчальний курс 2
–4
поведінкові науки;
Загальна кількість годин 053 Психологія;
Семестр 3
– 120
Другий
Кількість тем
(магістерський) рівень Вид контролю: екзамен
–9
вищої освіти
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції
– 20;
Семінарські заняття – 0 ;
Практичні заняття – 20;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 80;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати (тощо) – немає

заочна форма навчання
Лекції
– 10;
Семінарські заняття – 0;
Практичні заняття – 8;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 102;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати – немає

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення курсу “Соціальні та політичні конфлікти” —
оволодіння системою знань про психологічні закономірності формування та
розвитку соціальних та політичних конфліктів та практичне формування
вмінь та навичок конструктивного підходу та аналізу виникаючих
конфліктів.
Завдання курсу:
Цілеспрямоване оволодіння теоретичними знаннями з теорії розвитку
соціальних та політичних конфліктів, їх загальними положеннями, цілями,
методами та застосуванням цих знань у різних областях людської діяльності,
а також попередження, нейтралізації та розв’язання соціальних та політичних
конфліктів.
Сформувати
уміння
самостійно
осмислювати
значення
конфліктологічних знань з метою формування необхідних професійних вмінь
та навичок.
Міждисциплінарні зв’язки: конфліктологія, політична психологія,
соціологія, психологія, політологія.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
➢ особливості предмету конфліктології, зокрема соціального та
політичного конфлікту;
➢ структуру та принципи соціальних та політичних конфліктів;
➢ типи соціальних конфліктів;
➢ причини виникнення та динаміку соціальних конфліктів;
➢ сутність політичного конфлікту;
➢ види та причини політичних конфліктів;
➢ сутність та типологію міжнародних конфліктів;
➢ особливості врегулювання соціальних та політичних конфліктів.
вміти:
застосовувати теоретичні знання до розв’язання соціальних конфліктів;
визначати види соціальних та політичних конфліктів;
проводити аналіз та соціальних політичних конфліктів;
володіти методиками дослідження соціальних та політичних конфліктів;
аналізувати динаміку протікання соціальних та політичних конфліктів;
визначати чинники виникнення соціальних та політичних конфліктів.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність вирішувати складні завдання і
проблеми у процесі навчання та професійної
Інтегральна
діяльності у галузі психології, що передбачає
компетентність
проведення досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов і вимог.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Цінування та повага різноманітності та
ЗК-5
мультикультурності.
Здатність діяти на основі етичних міркувань
ЗК-6
(мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та
ЗК-7
свідомо.
Здатність розробляти та управляти
ЗК-8
проектами.
Спеціальні
(фахові,
Здатність дотримуватися у фаховій
предметні)
СК-9 діяльності норм професійної етики та
компетентності (СК)
керуватися загальнолюдськими цінностями.
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3. Програма навчальної дисципліни
Тема №1 Соціально-психологічний аналіз конфлікту.
Місце конфліктології в системі соціальних дисциплін. Соціальнопсихологічна характеристика умов виникнення конфліктів. Умови та образи
протікання конфлікту. Загальна типологія конфліктів.
Тема № 2. Соціальний конфлікт його сутність і типологія.
Поняття соціального конфлікту. Рівні соціальної організації та
конфлікти на цих рівнях. Суб’єкти соціальних взаємодій. Структура
соціального конфлікту.
Тема №3 Динаміка та врегулювання соціальних конфліктів.
Стадії розвитку соціальних конфліктів. Поняття „розв’язання
конфліктів”. Чинники конструктивного підходу до врегулювання конфліктів.
Моделі розв’язання та врегулювання соціальних конфліктів.
Тема №4 Особливості конфліктів у політичній сфері.
Поняття та суть політичного конфлікту. Основні підходи до розуміння
політичного конфлікту. Специфічні риси політичних конфліктів. Політична
боротьба та її суть. Особливості політичного конфлікту.
Тема №5 Причини виникнення та динаміка і структура
політичного конфлікту.
Предмет та суб’єкт політичних конфліктів. Загальні причини
виникнення політичних конфліктів. Горизонтальний та вертикальний
політичний конфлікти. Політичні конфлікти цінностей та інтересів.
Тема №6 Врегулювання політичних конфліктів.
Основні технології і засоби вирішення політичних конфліктів. Основні
види угод мирного врегулювання політичних конфліктів. Вибори. Соціальне
та політичне маневрування. Послаблення «системної опозиції».
Тема №7 Міжнародний політичний конфлікт.
Поняття та сутність міжнародного конфлікту. Типи трансформацій
міжнародного конфлікту. Чинники сучасних міжнародних конфліктів.
Особливості міжнародних конфліктів. Традиційні методи врегулювання
міжнародних конфліктів.
Тема №8 Типи політичних конфліктів.
Основні
типи
політичних
конфліктів.
Загальні
причини
міжнаціональних конфліктів. Специфічні особливості воєнно-політичного
конфлікту. Суть регіонального конфлікту. Політика та тероризм.
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Тема № 9. COVID-19 – вплив пандемії на конфлікти у світі.
Коронавірус: вплив пандемії на загальну ситуацію в світі. Вразливість
населення в зонах активних конфліктів. Нівелювання звичних каналів
вирішення конфліктів під час пандемії. Соціальні наслідки пандемії у світі.
Політична експлуатація пандемії.
4. Структура навчальної дисципліни

Тема № 1 Соціальнопсихологічний аналіз конфлікту
Тема № 2 Соціальний конфлікт
та його сутність і типологія.
Тема № 3. Динаміка та
врегулювання соціальних
конфліктів.
Тема № 4. Особливості
конфліктів у політичній сфері.
Тема № 5. Причини виникнення
та динаміка і структура
політичного конфлікту.
Тема № 6. Врегулювання
політичних конфліктів.
Тема № 7. Міжнародний
політичний конфлікт.
Тема № 8. Типи політичних
конфліктів.
Тема № 9. COVID-19 – вплив
пандемії на конфлікти у світі.
Всього за семестр № 3:

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 3
12
2
-

2

-

8

12

2

-

-

-

10

14

2

-

4

-

8

12

2

-

2

-

8

12

2

-

2

-

8

14

2

-

2

-

10

16

4

-

4

-

8

14

2

-

2

-

10

14

2

-

2

-

10

120

20

-

20

-

80

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

екзам
ен
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Тема № 1 Соціальнопсихологічний аналіз конфлікту
Тема № 2 Соціальний конфлікт
та його сутність і типологія.
Тема № 3. Динаміка та
врегулювання соціальних
конфліктів.
Тема № 4. Особливості
конфліктів у політичній сфері.
Тема № 5. Причини виникнення
та динаміка і структура
політичного конфлікту.
Тема № 6. Врегулювання
політичних конфліктів.
Тема № 7. Міжнародний
політичний конфлікт.
Тема № 8. Типи політичних
конфліктів.
Тема № 9. COVID-19 – вплив
пандемії на конфлікти у світі.
Всього за семестр № 3:

Семінарські
заняття
Практичні
заняття
Лабораторні
заняття
Самостійна
робота

лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Семестр № 3
12
-

2

-

10

12

2

-

-

-

10

14

-

-

-

-

14

12

2

-

-

-

10

12

-

-

2

-

10

14

2

-

2

-

10

16

-

-

-

-

16

14

2

-

2

-

10

14

2

-

-

-

12

120

10

-

8

-

102

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

екза
мен
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
студента, слухача
Тема № 1 Соціально-психологічний аналіз
конфлікту.
Підготувати відповіді на питання:
1. Структура соціального конфлікту.
2. Сторони конфлікту.
3. Динаміка конфлікту.
Сучасний стан конфліктології як науки.
Тема № 2 Соціальний конфлікт та його сутність і
типологія.
Підготувати відповіді на запитання:
1. Визначити основні структурні елементи
конфлікту.
2. Розв’язати ситуаційне завдання, де потрібне
визначити основні поняття соціального конфлікту:
„конфлікт”, „причина конфлікту”, „конфліктна
ситуація”, „інцидент”.
3. Серед
представлених
видів
соціальних
конфліктів вміти визначати їх види.
Робота зі словарем.
Тема № 3 Динаміка та врегулювання соціальних
конфліктів
Самостійна робота, підготовити відповіді на
запитання:
1. Передконфліктна стадія.
2. Критична крапка конфлікту.
3. Врегулювання соціальних конфліктів.
Шляхи вирішення соціальних конфліктів.
Тема № 4 Особливості конфліктів у політичній
сфері.
Підготувати відповіді на запитання:
1.Конфліктогенні чинники політичного процесу.
2.Три аспекти визначення меж конфлікту.
3.Часові межі політичного конфлікту.
4.Специфіка політичного конфлікту.
5. Суб’єкти політичного конфлікту.
6. Теорія конфліктів за Ральфом Дарендорфом.
Тема № 5 Причини виникнення та динаміка і
структура політичного конфлікту

Література:

Основна
література: 1, 2
Додаткова:
5, 6, 7, 8, 9

Основна
література:
5, 6, 7, 8

Основна
література:
2, 4, 6, 9.

Основна
література:
1, 6, 8, 9.
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Підготувати відповіді на питання:
1. Хто може бути суб’єктом політичного
конфлікту? Наведіть приклади.
2. Яка різниця між горизонтальними та
вертикальними політичними конфліктами?
3. Дайте визначення режимного політичного
конфлікту? Наведіть приклади.
4. Ідеологічний чинник політичних конфліктів.
5. Релігійний фактор політичного конфлікту.
6. Політичний екстремізм.
7. Радикальні ідеологічні політичні концепції.
8. Форми політичних конфліктів.
9. Зробити повний конфліктологічний аналіз
політичного конфлікту між партійними блоками:
лівих, правих та центристів.
Тема № 6 Врегулювання політичних конфліктів.
Підготувати відповіді на питання:
1.
Засоби виходу з конфліктної ситуації.
2.
Робота зі словником.
3.
Поняття „врегулювання конфліктів” у
широкому та вузькому сенсі.
4.
Проведення референдумів з суперечливих
питань.
5.
Діяльність посередника у процесі
мирного врегулюванню політичного конфлікту.
6.
Категорії виборців.
Тема № 7 Міжнародний політичний конфлікт.
Підготувати відповіді на питання:
1.
У чому полягає відмінність міжнародного
конфлікту від будь-якого іншого виду конфлікту?
2.
Суб’єкти та особливості міжнародних
конфліктів. Наведіть приклади.
3.
Джерела розвитку сучасних міжнародних
конфліктів.
4.
Як можна класифікувати міжнародні
конфлікти? Наведіть приклади.
5.
Наведіть приклади найбільш актуальних
сучасних міжнародних конфліктів. Визначте їх
чинники.
6.
Суб’єкти та особливості міжнародного
конфлікту.
7.
Поняття превентивна дипломатія.
Тема № 8 Типи політичних конфліктів.
Підготовити відповіді на запитання:

Основна
література:
2, 5, 6, 8.

Основна
література:
2, 8, 9.

Основна
література:
1, 2, 3, 4.

Основна
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1. Динаміка і механізми етнічних конфліктів.
2. Наслідки етнічних конфліктів.
3. Наведіть
приклади
міжнаціонального
конфлікту; його особливості.
4. Умови
виникнення
воєнно-політичного
конфлікту.
5. Фази
проходження
воєнно-політичного
конфлікту.
6. Конфліктостворюючи
чинники
міжнаціонального конфлікту.
7. Дії працівників ОВС залежно від стадій
міжнаціонального конфлікту.
8. Об’єктивні та суб’єктивні труднощі боротьби з
тероризмом у сучасному світі.
9. Джерела та умови розвитку сучасних воєннополітичних конфліктів.
10.Війна як специфічний вид конфлікту.
11.Наведіть приклади регіональних конфліктів та
зробіть їх аналіз.
12.Прогнозування регіональних конфліктів.
13.Які терористичні організації ви знаєте? Які цілі
вони перед собою ставлять.
Тема № 9. COVID-19 – вплив пандемії на
конфлікти у світі.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Вирішення конфліктів в кризові моменти: на
рівні
уряду,
міжнародної
спільноти,
громадянського суспільства.
2. Відновлення суспільного почуття та державних
зобов'язань перед цілісною гарантією прав людини
та гідності людини.
3. Проблема мирного виховання населення.
4. Вирішення конфліктів ненасильницькими
способами.

література:
3, 5, 6, 7, 8.

Інтернет ресурси:
3, 4

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Конфлікт, як соціальне явище.
2. Соціальна природа конфліктів очима політологів: історичний контекст.
3. Соціальні причини виникнення конфліктів.
4. Основні структурні елементи конфліктів та їх класифікація.
5. Особливості прояву суб’єктивних та об’єктивних факторів конфлікту.
6. Класифікація конфліктів.
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7. Соціальний конфлікт: суть і специфічні ознаки.
8. Джерела соціальних конфліктів у суспільстві.
9. Класифікація та типи соціальних конфліктів.
10. Основні функції та концепції соціальних конфліктів.
11. Теорії соціальних конфліктів та їх відмінності.
12. Особливості та моделі розвитку соціальних конфліктів.
13. Політичний конфлікт: суть і специфічні ознаки.
14. Політичні конфлікти як засіб врегулювання соціальних відносин
15. Джерела та суб’єкти політичних конфліктів.
16. Політичні конфлікти як засіб боротьби за владу.
17. Типологізація політичних конфліктів.
18. Особливості розвитку та розв’язання політичних конфліктів.
19. Теоретичні основи «конфліктної моделі суспільства».
20. Суспільна злагода та конфліктогенні фактори сучасного суспільного
розвитку.
21. Політичні конфлікти та політичні кризи під час демократичної
трансформації політичної системи.
22. Шляхи виходу з політичної кризи як проблема політичної конфліктології.
23. Причини виникнення та характеристики інституційних конфліктів.
24. Особливості міждержавних політичних конфліктів: юридичний та
політологічний аспекти.
25. Політичні передумови, генезис та сутність міжнаціональних конфліктів.
26. Проблема управління соціальними конфліктами.
27. Методики вирішення політичних конфліктів на різних стадіях розвитку.
28. Війна як наслідок етнополітичного конфлікту.
29. Шляхи подолання соціальних криз.
30. Основні шляхи досягнення національної та соціальної злагоди в
сучасному українському суспільстві.
5.1.2. Теми курсових робіт
(не передбачено навчальним планом)
5.1.3. Теми наукових робіт
(не передбачено навчальним планом)
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, практичних занять,
а також самостійної та індивідуальної роботи.
конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до практичних занять;
підготовка тематичних повідомлень;
вирішення творчих практичних завдань.
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Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: наукової
літератури за темою та підготовка відповідей на додаткові питання;
Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді
рефератів.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Питання, що виносяться на екзамен.
1. Загальна типологія конфліктів.
2. Соціальний аналіз конфлікту.
3. Методологія та методи конфліктології.
4. Функції конфлікту.
5. Поняття соціального конфлікту.
6. Чинники соціального конфлікту.
7. Чинники соціальних конфліктів і революцій за П. Сорокіним.
8. Типологія соціального конфлікту.
9. Типологія соціального конфлікту за А. Раппопортом.
10.Динаміка соціального конфлікту.
11.Ознаки соціального конфлікту за Р. Макком та Р. Снайдером.
12.Соціальний конфлікт за Р. Дарендорфом.
13.Шляхи вирішення соціальних конфліктів.
14.Поняття політичного конфлікту.
15.Типи політичних конфліктів.
16.Політичні кризи.
17.Конфлікти та влада.
18.Кризи політичного розвитку.
19.Методи та прийоми вирішення політичних конфліктів.
20.Моніторинг соціально-політичних конфліктів.
21.Прийоми врегулювання внутрішньополітичних конфліктів.
22.Природа міжнародних конфліктів.
23.Теорії міжнародних конфліктів.
24.Відмінності конфліктів цінностей від конфліктів інтересів.
25.Класифікація міжнародних конфліктів.
26.Етапи розвитку міжнародного конфлікту.
27.Криза як фаза розвитку міжнародного конфлікту.
28.Основні чинники сучасних потенційних міжнародних конфліктів.
29.Природа етнополітичного конфлікту.
30.Сутність і еволюція етнополітичних конфліктів.
31.Типологія етнополітичних конфліктів.
32.Міжнаціональний конфлікт.
33.Класифікація міжнаціональних протиріч.
34.Політичні конфлікти та тероризм.
35.Сутність та типологія тероризму.
36.Ознаки тероризму.
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37.Релігія та політика.
38.Воєнно-політичний конфлікт.
39.Причини воєнно-політичного конфлікту.
40.Типологія воєнно-політичного конфлікту.
41.Форми воєнно-політичного конфлікту.
42.Політичні засоби урегулювання воєнно-політичного конфлікту.
43.Регіональний конфлікт: поняття, характеристика.
44.Причини регіонального конфлікту.
45.Ознаки регіонального конфлікту.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь
та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція.
Оцінювання навчальної дисципліни проводиться за результатами
поточного та підсумкового контролю:
поточний контроль - 50 балів
підсумковий контроль 50 балів.
Оцінка за поточний контроль складається з оцінювання аудиторної та
результатів самостійної роботи здобувача.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені).
Здобувач вищої освіти має право на визнання результатів
навчання (умінь, компетентностей) у неформальній та/або інформальній
освіті,
які поширюється на дисципліни обов’язкової та вибіркової
компонент, що за тематикою та змістом відповідають як навчальній
дисципліні загалом, так ї її окремим розділам, темам, індивідуальним
завданням (курсова робота, контрольна робота тощо), які передбачені
робочою програмою (силабусом) конкретної навчальної дисципліни.
(Посилання на Положення про порядок визнання в Харківському
національному університеті внутрішніх справ результатів навчання (умінь,
компетентностей)
у
неформальній
та/або
інформальній
освіті
http://univd.edu.ua/files/generaldocs/non_formal_education.pdf )
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
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Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь
та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів в Університеті враховуються
такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні
тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань,
ведення конспектів першоджрел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
виступи на наукових конференціях та інше); контрольні роботи (виконання
тестів, контрольних робіт у формі, передбаченій в робочою програмою
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
Результат
Результат
кількість балів
=(
навчальних
самостійної
(перед
+
) / 2 ) *10
(
занять
роботи за
підсумковим
за семестр
семестр
контролем)
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
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підсумкового контролю (заліку) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти
не з’явився на підсумковий контроль (залік), то науково-педагогічний
працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (залік) оцінюється за національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10,
таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Загальна кількість
Підсумкові бали
Кількість балів за
балів (перед
навчальної
=
+
підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем
контролем)
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох
разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий –
комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науковопедагогічних працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові
Підсумкові
Підсумкові
бали
бали за
бали за
=
+
:
2
навчальної
поточний
попередній
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на
семінарських, практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях,
самостійна робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та
підсумкового контролю. Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно
засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він
повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної
роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
Самостійна та
Підсумковий
занять
індивідуальна робота
контроль
Підготувати реферат,
Отримати за
Отримати не менше 4
підготувати конспект за
підсумковий
позитивних оцінок
темою самостійної роботи,
контроль не
вирішити практичне
менше 30
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Оцін Оцінка за
ка в національ
бала
ною
х
шкалою
90 –
100

Відмінно
(«зарахова
но»)

80 –
89

Оцінка

завдання тощо.
9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

B
Добре
(«зарахова
но»)

75 –
79

C

65 –
74

D
Задовільно
(«зарахова
но»)

60 –
64

21–

E

Незадовіль

FX

балів

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані в повному
обсязі, відмінна робота без помилок або з однією
незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний
цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним
матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено
числом балів, близьким до максимального, робота з
двома-трьома незначними помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним
числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,
робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного
характеру, необхідні практичні навички роботи з
освоєним матеріалом в основному сформовані,
більшість
передбачених
програмою
навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних
завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, деякі практичні навички роботи не
сформовані, частина передбачених програмою
навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким
до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму
критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
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но
(«не
зарахован
о»)

59

1–20

F

освоєний частково, необхідні практичні навички роботи
не сформовані, більшість передбачених програм
навчання, навчальних завдань не виконано, або якість
їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
не освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять
грубі помилки, додаткова самостійна робота над
матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що
потребує повної переробки
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