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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступень
вищої освіти

Кількість кредитів ЕСТS – 3

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

08 Право
Загальна кількість годин – 90

Навчальний курс __1_____

081 Право

Семестр _____2__________

Кількість тем - 7
Бакалавр права

Вид контролю: залік
заочна форма навчання
Навчальний курс __1_____
Семестр _____2__________
Вид контролю: залік

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції

– 14 годин;

заочна форма навчання
Лекції

– 4 години;

Семінарські заняття – 30 годин;

Семінарські заняття

– 4 години;

Самостійна робота

Самостійна робота

– 82 годин

– 46 годин

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Логіка» є розвинення
раціонального мислення сучасного фахівця в галузі правознавства, озброєння його
ефективними логіко-методологічними засобами розв’язання професійних завдань,
формування та вдосконалення культури мислення студентів шляхом засвоєння
ними основних законів, принципів логіки та вироблення навичок доказового,
несуперечливого мислення в процесі застосування набутих знань в практичних
ситуаціях.
Завдання. У процесі вивчення дисципліни «Логіка» студенти повинні:
засвоїти особливості логіки як науки про мислення, основні принципи і закони
правильного мислення, зміст основних форм мислення - поняття, судження та
умовиводів, їх форм та видів; загальні правила і вимоги доведення і спростування,
які розкривають сутність логічної аргументації; основні методи та прийоми
раціонального опрацювання інформації; логічні особливості професійної
діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки. Логіка і за своїм походженням, і за траєкторіями
подальшому розвитку, і за своїм предметом є переважно філософською наукою,
причому найбільш фундаментальною з усіх галузей філософії. Будучи наукою про
форми, принципи і методи правильного міркування, логіка лише частково

стикається з комплексом інших наук про мислення (педагогіка, психологія,
соціологія, фізіологія вищої нервової діяльності тощо).
У результаті вивчення дисципліни «Логіка» студент повинен знати:
об’єкт та предмет вивчення науки логіки; логічні основи аналізу юридичної
мови; основні форми та закони абстрактного мислення; способи визначення
істинності висловлювань та особливості логічних методів, що використовуються в
теоретико-пізнавальній діяльності правознавців; структуру та різновиди основних
форм мислення; типи об’єктивних зв’язків та відношень між ними; вимоги
формально-логічних законів, дотримання яких визначає логічну правильність
роздумів; правила виконання логічних операцій над поняттями, судженнями,
умовиводами; логічні способи доведення та спростування, прийоми ведення
дискусій, правила постановки запитань та відповідей.
вміти: визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь
не відомих умов та обставин; здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
аналізованої проблематики і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; формулювати
власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми; робити
короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; складати
та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за
визначеними джерелами; використовувати різні інформаційні джерела для повного
та всебічного з’ясування певних обставин; самостійно визначати ті обставини, у
з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій;
володіти базовими навичками риторики; доносити до респондента матеріал з
певної проблематики доступно й зрозуміло; належно використовувати статистичну
інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної
діяльності; вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних; демонструвати вміння користуватися
комп’ютерними програмами потрібними у професійній діяльності; працювати в
групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми у галузі професійної правничої
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування правових доктрин, принципів і правових
інститутів
і
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
ЗК1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
Загальні
синтезу.
компетентності
(ЗК)
ЗК2.
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК3.
Знання та розуміння предметної області та

ЗК4.
ЗК6.
ЗК7.
ЗК8.
ЗК9.
ЗК10.
ЗК11.

ЗК12.
ЗК13.

ЗК14.
ЗК15.

розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватись державною мовою як усно,
так і письмово.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність працювати у команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
Здатність реалізувати свої права як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та
гендерні проблеми.
Здатність зберігати та примножувати культурні,
моральні, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку права.
Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема № 1. Предмет і значення логіки. Основні логічні закони
Логіка - наука про закони і форми правильного мислення. Специфіка
предмета формальної логіки. Місце логіки в системі наук. Єдність і відмінність
змісту думки і логічної форми. Мислення і його роль у пізнанні світу. Мислення як
предмет дослідження логіки. Істинність мислення і формально логічна
правильність міркування.
Пізнавальна, світоглядна, ідеологічна, методологічна
функції логіки. Культура мислення.
Поняття логічного закону. Закон тотожності, його визначення та зміст.
Вимоги до закону тотожності: предметна область та однозначність мислення.
Логічні помилки, що виникають унаслідок порушення вимог закону тотожності.
Закон суперечності, його правила та область застосування. Неприпустимість
логічної суперечності в мисленні людини. Закон виключеного третього, його
визначення і логічна формула. Логічні помилки, що виникають унаслідок
порушення закону виключеного третього. Закон достатньої підстави і типові його
порушення.

Тема № 2. Поняття як форма мислення. Логічні операції з поняттями
Поняття як висхідна форма мислення. Структура понять: обсяг і зміст. Зміст і
обсяг поняття. Види понять: за змістом і обсягом. Види за характером ознак, що
становлять зміст понять: конкретні і абстрактні, позитивні і негативні, співвідносні
і неспіввідносні. Види за кількістю елементів обсягу: одиничні, загальні, нульові.
Види понять за характером і типом елементів обсягу.
Відношення між поняттями. Порівнювані і непорівнювані поняття. Сумісні і
несумісні поняття. Відношення між сумісними поняттями: тотожності,
підпорядкування, перетину. Види відношень серед несумісних понять:
протилежності, суперечності, співпідпорядкованості. Операції над поняттями як
логічні дії, що призводять до утворення нових понять.
Тема № 3. Судження. Логічні відношення між судженнями
Загальна характеристика судження і висловлювання. Відмінності між
судженням і реченням. Зміст і структура суджень. Прості судження, їх види та
структуpa. Види атрибутивних суджень. Розподіл термінів у судженні. Логічні
змінні і логічні постійні. Квантори і пропозиційні функції в судженнях. Поділ
суджень за змістом предиката. Поділ суджень за модальністю. Об’єднана
класифікація простих категоричних суджень: загальностверджувальні (А),
загальнозаперечувальні(Е), частковостверджувальні(I), частковозаперечувальні
(О).
Сутність і характеристика відношень між судженнями (за логічним
квадратом): протилежності (контрарності), підпротилежності (субконтрарності),
суперечності (контрадикторності), підпорядкування. Відношення еквівалентності
(рівнозначності). Складні судження. Поділ складних суджень за типом логічних
відношень.
Тема № 4. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів
Загальне поняття про умовивід як форму мислення. Структура умовиводу.
Поняття логічної підстави і логічного наслідку Методи та принципи побудови
умовиводів. Логічні помилки, що зустрічаються при побудові умовиводів.
Види умовиводів. Логічна характеристика індуктивних умовиводів.
Визначення, об’єктивна основа і структура індуктивних умовиводів. Види
індуктивних умовиводів. Повна і неповна індукція. Схема міркування для
неповної індукції.
Перетворення індуктивних умовиводів.
Помилки, що виникають при
побудові індуктивних умовиводів. Обмеженість індукції в пізнанні. Роль
індуктивних умовиводів у діяльності правоохоронців. Взаємозв'язок індукції та
дедукції в науковому пізнанні.
Тема № 5. Простий категоричний силогізм
Логічна характеристика дедуктивних умовиводів. Визначення дедуктивних
умовиводів (силогізмів). Зміст і форма дедуктивних умовиводів. Основні види

дедуктивних умовиводів: категоричні, розділові й умовні. Перетворення і
обернення умовних суджень, протиставлення за предикатом у неопосередкованих
умовиводах.
Простий категоричний силогізм (ПКС), його структура. Терміни ПКС.
Аксіома та загальні правила категоричного силогізму. Фігури і модуси
категоричного силогізму. Відмінності категоричних силогізмів за характером
засновків.
Тема № 6. Складні та складноскорочені умовиводи
Складні, скорочені і складноскорочені силогізми (ентимема, полісилогізм,
сорит, епіхейрема). Місце і роль скорочених силогізмів. Співвідношення
скорочених умовиводів і категоріального мислення в процесі пізнання. Поняття
про умовний силогізм. Умовно категоричний силогізм та його структура. Модуси
умовно категоричного силогізму.
Тема № 7. Гіпотеза і аргументація. Доведення і спростування
Гіпотеза та її форми. Доведення. Поняття доведення та спростовування,
доведення та підтвердження. Логічні помилки стосовно аргументів, що
трапляються в доведеннях. Види, структура спростування. Пряме та непряме
спростовування тези. Критика аргументів. Критика демонстрації. Логічні помилки
спростування і доведення.
Логічні помилки, що найчастіше трапляються під час доведення і
спростування (софізми, паралогізми, логічні парадокси). Значення доведення і
спростування в пізнанні, науці і практичній діяльності людей у різних сферах
суспільного життя.
4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

14

4

Вид контролю

-

-

6

-

-

8

Самостійна робота

лекції
2

Лабораторні заняття

12

Семестр № 2
2
4

Практичні заняття

Тема № 1. Предмет і
значення логіки. Основні
логічні закони
Тема № 2. Поняття як форма

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

мислення. Логічні операції
з поняттями.
Тема № 3. Судження.
Логічні відношення між
судженнями.
Тема № 4. Умовивід як
логічна форма. Види
умовиводів.
Тема № 5. Простий
категоричний силогізм.
Тема № 6. Складні та
складноскорочені
умовиводи
Тема № 7. Гіпотеза і
аргументація. Доведення і
спростування.
Всього за семестр № 2

14

2

4

-

8

14

2

6

-

12

2

4

12

2

4

-

-

6

12

2

4

-

-

6

90

14

30

-

-

46

-

6

6

залік

-

-

12

Самостійна робота

лекції

Лабораторні заняття

14

Семестр № 2
2
-

Практичні заняття

Тема № 1. Предмет і
значення логіки. Основні
логічні закони
Тема № 2. Поняття як форма
мислення. Логічні операції
з поняттями.
Тема № 3. Судження.
Логічні відношення між
судженнями.
Тема № 4. Умовивід як
логічна форма. Види
умовиводів.
Тема № 5. Простий
категоричний силогізм.
Тема № 6. Складні та
складноскорочені
умовиводи
Тема № 7. Гіпотеза і
аргументація. Доведення і
спростування.
Всього за семестр № 2

Семінарські заняття

Кількість годин відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Всього

Номер та назва навчальної
теми

12

-

2

-

-

10

14

-

2

-

-

12

14

2

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

12

90

4

4

-

-

82

Вид контролю

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

залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Завдання, що виносяться на самостійну роботу
студента
Тема № 1. Предмет і значення логіки. Основні
логічні закони
1. Охарактеризуйте предмет логіки та її зв'язок з
іншими дисциплінами.
2. Охарактеризуйте практичну значущість
основних законів логіки.
3. Проаналізуйте роль законів логіки у пізнанні.
4. Розкрийте сутність мислення та його роль в
пізнанні.
Тема № 2. Поняття як форма мислення. Логічні операції
з поняттями
1. Визначте поняття як форму мислення і його
логічну будову. Наведіть приклади.
2. Назвіть помилки, які трапляються при
визначенні понять.
3. Назвіть правила визначення понять;
4. Проаналізувати основні види відношень між
поняттями.
Тема № 3. Судження. Логічні відношення між
судженнями
1. Зробіть порівняльну характеристику будови
судження та поняття.
2. Сформулюйте принцип утворення атрибутивних
суджень: А, Е, І, О.
3. Поясніть поняття «розподіл термінів» у
категоричних судженнях.
4. Дайте визначення та вкажіть будову складних
суджень.
Тема № 4. Умовивід як логічна форма. Види умовиводів
1. Дайте логічну характеристику умовиводу як
форми пізнання.
2. Визначте особливості безпосередніх умовиводів.
3. Назвіть методи встановлення причинних зв'язків
наукової індукції.
4. Сформулюйте основні логічні помилки в
індуктивних умовиводах.
Тема № 5. Простий категоричний силогізм
1. Визначте особливості опосередкованих
умовиводів.
2. Сформулюйте категоричний силогізм, вкажіть
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його структуру і види.
3. Назвіть аксіому, загальні правила категоричного
силогізму.
4. Сформулюйте правила фігур категоричного
силогізму.
Тема № 6. Складні та складноскорочені умовиводи.
1.
2.
3.
4.

Визначте сутність полисилогізмів.
Сформулюйте особливості ентимеми.
Наведіть приклади складноскорочених силогізмів.
Поясніть відмінність видів соритів.

Тема № 7. Гіпотеза і аргументація. Доведення і
спростування
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1. Проаналізуйте зв'язок гіпотези з аргументацією.
2. Сформулюйте основні правила доведення.
3. Покажіть співвідносність понять «аргументація» і Конверський А.Є. Логіка :
«критика».
підручник для студентів юридичних
4. Поясніть сутність поняття «критика тези».
факультетів. Київ : Центр
навчальної літератури, 2019. С. 257267.

5. Індивідуальні завдання
Теми рефератів
1. Предмет та значення логіки.
2. Основні етапи становлення науки логіки.
3. Мислення як предмет вивчення логіки.
4. Предмет і метод логіки як науки.
5. Теоретичне і практичне значення логіки.
6. Основні риси правильного мислення.
7. Мова права.
8. Дефініція мови. Мова як знакова система.
9. Культура абстрактно-логічного мислення юриста та її складові.
10.Закон тотожності.
11.Закон суперечності.
12.Закон виключеного третього.
13.Закон достатньої підстави.
14.Виконання законів логіки - необхідна умова здобуття істини в пізнанні.
15.Наукове розуміння процесу пізнання.
16.Характеристика правильного і неправильного міркування.
17.Чуттєве пізнання і абстрактне мислення та їх взаємозв’язок.
18.Особливості мислення юриста. Значення логіки для юристів.
19.Мовні форми вираження понять.

20.Зміст і обсяг поняття.
21.Види понять.
22.Узагальнення і обмеження понять.
23.Поділ понять.
24.Склад простого судження.
25.Складне судження та його види.
26.Відношення між судженнями за кількістю та якістю. Логічний квадрат.
27.Поділ суджень за модальністю.
28. Види запитань та відповідей.
29.Умовивід, його структура, види.
30.Безпосередні умовиводи.
31.Категоричні силогізми.
32.Умовні й умовно-категоричні умовиводи.
33.Розділово-категоричні умовиводи.
34.Умовно-розділові умовиводи.
35.Індуктивні умовиводи.
36.Умовиводи за аналогією.
37.Поняття доведення.
38.Поняття спростування.
39.Правила доказового міркування.
40.Дискусія. Правила ведення дискусії.
6. Методи навчання
Методи навчання при проведенні лекцій:
- лекція-брейнстормінг («мозкова атака»),
- інтерактивна лекція,
- лекція-диспут,
- мультимедійні лекції.
Методи навчання при проведенні семінарських занять:
- семінари - бесіди,
- міжпредметні семінари,
- моделювання ситуативних задач,
- розв’язування задач.
- аналіз конкретних ситуацій.
7. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль
Питання до заліку
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Логіка як наука, її предмет і методи.
Історичний характер логіки як науки.
Роль мислення у процесі пізнання.
Мислення і мова.
Сутність культури мислення.
Основні форми мислення

7. Логічні помилки.
8. Логіка формальна і діалектична.
9. Особливості мислення юриста.
10.Поняття логічного закону.
11.Закон тотожності та порушення його вимог.
12.Закон суперечності та його порушення.
13.Закон виключеного третього та його порушення.
14.Закон достатньої підстави та типові його порушення.
15.Поняття як форма мислення.
16.Зміст та обсяг поняття.
17.Види понять.
18.Відношення між поняттями.
19.Поділ понять як логічна операція.
20.Логічні операції узагальнення та обмеження понять.
21.Загальна характеристика судження.
22.Види суджень.
23.Просте судження.
24.Поняття про квантори.
25.Складні судження.
26.Відношення між судженнями.
27.Модальність суджень.
28.Розподіленість термінів у судженнях.
29.Загальна характеристика умовиводів.
30.Безпосередні умовиводи.
31.Дедуктивні умовиводи.
32.Категоричний силогізм.
33.Загальні правила категоричного силогізму.
34.Фігури модуси категоричного силогізму.
35.Модуси категоричного силогізму.
36.Скорочені силогізми.
37.Складні силогізми.
38.Індуктивні умовиводи.
39.Види індуктивних умовиводів.
40.Наукова індукція.
41.Зв'язок індукції і дедукції.
42.Умовиводи за аналогією.
43.Доведення та його структура.
44.Види доведення.
45.Спростування.
46.Види спростування.
47.Правила доведення і спростування.
48.Поняття гіпотези і її структура.
49.Види гіпотези.
50.Логічна аргументація в доведенні і спростуванні.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання є тести; реферати, есе;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і
має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) знань,
умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем 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); самостійна та індивідуальна роботи
(виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел, підготовка
рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях,
семінарах 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 кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

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 поточнонакопичувальна 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 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 (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 (заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим 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 науково-педагогічних працівника.
Студент повинен отримати під час аудиторної роботи та самостійної роботи
необхідну кількість оцінок.
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота

Виконати завдання самостійної
роботи до кожної теми

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

12

97 –100

11

94-96

10

90-93

9

85 – 89

8

Добре
80-84 (“зараховано”)

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
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
А
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,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.

7

6

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C 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.

75 – 79

70-74
D

5

65-69

4

60 – 64

3

40-59

2

21-40

Задовільно
(“зараховано”)
E

FX
Незадовільно
(„не
зараховано”)

1

1-20

F

„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 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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