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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань: 

0201 «Культура» Професійної підготовки 

 
Спеціальності: 

028 – «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», 

029 – «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа»  

Модулів – 4 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 10 
2-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

180  

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента –  5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

 

 28 год.  

Практичні заняття 

 26 год.  

Семінарські заняття 

26 год.  

Самостійна робота 

  100 год.  

Вид контролю: залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 46 % до 56 % 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комунікологія» є: 

 надати студентам цілісне уявлення про навчальну дисципліну, що вивчає питання 

методології та історії теорії комунікації, а також її головні проблеми і шляхи їх розв’язання; 

 забезпечити всебічний розгляд політичної комунікації через її впливовість і значущість у 

розвитку суспільства; 

 акцентувати увагу на політико-комунікативних процесах, які базуються як на культурних, 

психологічних, так і технологічних засадах; 

 ознайомити студентів з основами комунікативних знань, довести, що умовою успішності їх 

професійної і громадської діяльності є вміння правильно спілкуватися і взаємодіяти з 

людьми, ефективно обмінюватись інформацією з різними суб’єктами, моделювати 

комунікацію у різних системах; 

 сформувати комунікативні навички, ціннісні орієнтації та настанови, підвищити рівень 

культури і свідомості студентів, сприяти формуванню активної громадянської позиції та 

участі у загально цивілізаційних і вітчизняних процесах на демократичних засадах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комунікологія» є: 

 розкрити сутність комунікативних процесів як інформаційної і психологічної взаємодії між 

її суб’єктами, проаналізувати шляхи їх оптимізації, зокрема у сфері політичних відносин; 

 сформувати здатність до самомотивування та вміння нести особисту відповідальність за 

прийняті рішення в процесі комунікації, обміну знаннями та інформацією; 

 опанувати процеси планування, організації, регулювання, моделювання комунікативної 

взаємодії, а також уміння свідомо обирати оптимальну тактику і стратегію; 

 сформувати практичні навички роботи з науковою літературою та правовими документами; 

 виробити вміння застосовувати набуті знання в практичній суспільно-політичній 

діяльності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні поняття та категорії в сфері комунікативних зв’язків;  

 теорії та моделі комунікацій;  

 засоби комунікації;  

 культурні, психологічні, суспільно-політичні, економічні чинники комунікативних зв’язків; 

 символічні основи (імідж, бренд, репутація) комунікації;  

 соцієтальний капітал комунікації;  

 механізми реалізації комунікації в сучасних умовах; 
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 критерії ефективності комунікативних процесів.  

уміти: 

 логічно та послідовно відтворювати засвоєний матеріал, використовувати під час відповіді 

схеми, діаграми тощо;  

 робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;  

 аргументовано відстоювати власну точку зору та міркування;  

 аналізувати особливості та основи комунікативних процесів;  

 обирати тактику і стратегію в процесі комунікації;  

 оцінювати і аналізувати ефективність комунікативних зв’язків;  

 здійснювати моделювання комунікативних процесів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1.   

Змістовий модуль 1. Комунікологія: основні поняття і методологія  

Комунікологія як наука й навчальна дисципліна. Структура комунікології. Методи 

дослідження комунікології. Комунікація: поняття, види і засоби. Основні типи структурних схем 

комунікації. Базові елементи процесу обміну інформацією. Моделі комунікації. Природа 

спілкування і комунікації. Функції спілкування. Відмінності спілкування людей і тварин. 

Спілкування як діяльність. Типи спілкування. Основні закони спілкування. Особливості 

міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного спілкування. Канали комунікації. 

Комунікативний шум. Ситуативний контекст спілкування. Зворотний зв’язок у комунікації. 

Змістовий модуль 2. Теорії комунікації 

Світогляд як основа формування певних типів комунікації. Ґенеза теорій комунікації. Основні 

етапи розвитку теорій політичної комунікації. Методи вивчення процесу комунікації: загальна 

характеристика. Комунікативний процес та його функціональна спрямованість. Світогляд як 

основа формування певних типів комунікації. Види світогляду. Характеристика основних теорій 

комунікації. Біхевіоризм (Дж. Б. Уотсон). Символічний інтеракціонізм (Дж. Герберт Мід, Р. Саут-

Хедлі та ін.). Екзистенціалізм (А. Камю та ін.). Дослідження масово-комунікативних процесів 

(У. Ліппманн, Г. Лассуелл, П. Лазарсфельд, Б. Берльсона, Л. фон Берталанфі). Кібернетичне 

вчення (Н. Вінер, К. Дойча, Д. Істона, Г. Алмонда). Систематизація класичних концепцій 

комунікації (М. Грачов, Ю. Петрунін). «Теорія корисності та задоволення потреб» (Е. Кац). 

Критичні концепції політичної комунікації. Психоаналітична концепція комунікації.  Місце 

риторики в системі комунікативного знання. Герменевтика: від Середньовіччя до сучасності. 

Теорії масових комунікацій в сучасному інформаційному суспільстві. 
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МОДУЛЬ 2.   

Змістовий модуль 3. Загальна характеристика складових комунікативного акту 

 Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. Компоненти 

комунікативного акту, пов’язані з учасниками спілкування. Гендерні аспекти спілкування. 

Комунікативні інтенції. Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна компетенція 

мовців. Комунікативний кодекс. 

Змістовий модуль 4. Засоби мовного коду в комунікації 

Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом. Дискурс як процес і найзагальніша 

категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. Інформація в дискурсах. 

Експліцитна та імпліцитна інформація в комунікації. Мовленнєвий жанр. Типологія мовленнєвих 

жанрів. 

Складові комунікації, пов’язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування. Стиль 

спілкування. Мовна особистість у комунікації. Класифікація мовних особистостей. 

Комунікативно-риторичні якості мовлення. Етикет мовленнєвого спілкування. Тональність як 

складова мовленнєвого спілкування. Атмосфера спілкування. 

Змістовий модуль 5. Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 

Поняття культура, її роль в комунікативних процесах. Культурні чинники комунікації. Вплив 

національно-культурних чинників на процес спілкування. Міжкультурна комунікація, її бар’єри і 

особливості. Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. Національно-культурна 

специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу. Національно-культурна специфіка максим 

спілкування. Невербальні особливості міжкультурної комунікації.  

Роль цінностей у комунікативних процесах. Класифікація цінностей. Політичні цінності. 

Вербальна комунікація (поняття, характеристика і особливості засобів, класифікація). Мовні 

засоби маніпуляції, характеристика. Слухання: поняття, види та їх характеристика. Мовні 

комунікативні бар’єри. Правила успішної комунікації. Невербальна комунікація (поняття, 

характеристика і особливості з засобів, структурні блоки). Культурні відмінності невербальної 

взаємодії. Роль і види дистанції у комунікації. Роль кольорів у взаємодії. Психологічні бар’єри у 

комунікації. 

МОДУЛЬ 3.   

Змістовий модуль 6. Комунікація у політиці та економіці 

Роль інформації в розвитку сучасної економіки. Характерні риси інформаційного суспільства. 

Характеристика інформаційно-комунікаційного ринку. Інтегровані маркетингові комунікації. 

Моделі. Рівні психологічного впливу комунікативних технологій. Типи організаційних 

комунікацій. Комунікативні процеси в політиці. Рівні політичної комунікації. Особливості 

політичної комунікації. Функції політичної комунікації. Політична влада в інформаційну епоху 
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(«електронна демократія», «електронний уряд», медіакратія, інформаційно-психологічна війна, 

мережева війна). Негативні тенденції у політичній комунікації. Поняття «політичне 

маніпулювання». Особливості політичного маніпулювання в інформаційно-комунікаційному 

просторі й механізми його подолання. Основні комунікативні засоби маніпуляції суспільною 

свідомістю. Особливості політичного маніпулювання у виборчих кампаніях в Україні. Прийоми 

маніпулювання, які використовують ЗМІ. 

Змістовий модуль 7.  Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 

Поняття «символ», види, роль в комунікації. Символізм як специфічна ознака комунікації. 

Імідж, бренд і репутація як чинники політичної взаємодії. Стереотип і установка в контексті 

комунікації: поняття, особливості формування, ролі. Міфотворчість у сучасному комунікативному 

процесі: поняття, функції, види.  

Ментальні основи комунікації. Поняття «менталітет», роль найсуттєвіших рис української 

ментальності. Феномен довіри в системі політико-комунікативної взаємодії. Поняття і рівні 

прояву довіри. Страх як специфічна форма корекції процесу політичної комунікації: поняття, 

види. 

Змістовий модуль 8. Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 

Поняття «механізми комунікації», види, психологічні засоби (ідентифікація, рефлексія, 

атракція, стерео типізація, емпатія). Сутність і особливості підбору технологій для реалізації 

масової комунікації. Чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій. Види 

політико-комунікативних технологій. Типи політтехнологій. Сутність і особливості технологій для 

реалізації комунікативних процесів. Поняття «технологія» і політичні технології. Маніпулювання 

в політичній комунікації. 

МОДУЛЬ 4.  

Змістовий модуль 9. Ефективність комунікативних процесів 

Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності. Зміни поведінки як результат 

впливу комунікації. Електоральна поведінка. Моделі. Відчуження в комунікативних процесах. 

Комунікативні девіації (невдачі). Сутність і природа комунікативних девіацій. Типологія 

комунікативних девіацій. Комунікативні девіації в українському мовленнєвому етикеті. Причини 

та функції конфліктних ситуацій і способи врегулювання конфліктів 

Змістовий модуль 10. Моделювання комунікативних процесів 

Сутність моделювання комунікативних процесів. Теорія ігор. Функції теорії та види ігор. 

Кооперативні ігри як узгодження інтересів політичних коаліцій в рамках теорії ігор. Концепції 

рішення для некооперативних ігор в межах теорії ігор (приклади). Сутність нелінійного 

програмування комунікативних процесів. Способи застосування моделювання на практиці. 

Теоретико-ігрове моделювання виборчих ситуацій. Застосування рівноваги за Штакельбергом. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Комунікологія: 

основні поняття і 

методологія 

18 2 2 4 – 10 – – – – – – 

Тема 2. Теорії 

комунікації 
18 2 4 2 – 10 – – – – – – 

Тема 3. Загальна 

характеристика 

складових 

комунікативного акту 

18 4 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 4. Засоби мовного 

коду в комунікації 
18 4 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 5. Культурні та 

психологічні чинники 

комунікативної 

взаємодії 

18 2 4 2 – 10 – – – – – – 

Тема 6. Комунікація у 

політиці та економіці 
18 2 2 4 – 10 – – – – – – 

Тема 7.  Символічні та 

соцієтальні основи 

комунікативних 

процесів 

18 2 4 2 – 10 – – – – – – 

Тема 8. Механізми 

реалізації комунікації в 

сучасних умовах 

18 4 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 9. Ефективність 

комунікативних 

процесів 

18 4 2 2 – 10 – – – – – – 

Тема 10. Моделювання 

комунікативних 

процесів 

18 2 2 4 – 10 – – – – – – 

Усього годин  180 28 26 26 – 100 – – – – – – 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комунікологія як наука й навчальна дисципліна. Структура 

комунікології. Методи дослідження комунікології. Комунікація: 

поняття, види і засоби. 

2 

2 Світогляд як основа формування певних типів комунікації. Ґенеза 

теорій комунікації. Основні етапи розвитку теорій політичної 

комунікації 

4 

3 Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. 

Компоненти комунікативного акту, пов’язані з учасниками 
2 
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спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Комунікативні інтенції. 

Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна 

компетенція мовців. Комунікативний кодекс. 

4 Складові комунікативного акту, пов’язані з мовним кодом. Складові 

комунікації, пов’язані з риторикою мовлення і ситуацією спілкування 
2 

5 Проблеми міжкультурної комунікації. Культурні чинники комунікації. 

Вербальна комунікація. Невербальна комунікація 
4 

6 Роль інформації в розвитку сучасної економіки. Характеристика 

інформаційно-комунікаційного ринку. Інтегровані маркетингові 

комунікації. Моделі. Типи організаційних комунікацій. Особливості 

політичної комунікації. Політична влада в інформаційну епоху. 

Політичне маніпулювання в інформаційно-комунікативному просторі 

та механізми його мінімізації. 

2 

7 Символізм як специфічна ознака комунікації. Імідж, бренд і репутація 

як чинники політичної взаємодії. Стереотип і установка в контексті 

комунікації. Міфотворчість у сучасному комунікативному процесі. 

Ментальні основи комунікації. Феномен довіри в системі політико-

комунікативної взаємодії. Страх як специфічна форма корекції 

комунікації 

4 

8 Поняття «механізми комунікації», їх види. Сутність і особливості 

підбору технологій для реалізації масової комунікації. Класифікації і 

види політико-комунікативних технологій 

2 

9 Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності. 

Електоральна поведінка. Моделі. Відчуження в комунікативних 

процесах. 

2 

10 Сутність моделювання комунікативних процесів. Теорія ігор. Функції 

теорії та види ігор. Способи застосування моделювання на практиці 
2 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Структура комунікології. Методи дослідження комунікології. 

Комунікація: поняття, види і засоби. Класифікації комунікації. 

Основні типи структурних схем комунікації. Базові елементи процесу 

обміну інформацією. Моделі комунікації. 

Природа спілкування і комунікації. Функції спілкування. Відмінності 

спілкування людей і тварин. Спілкування як діяльність. Типи 

спілкування. Основні закони спілкування. Особливості 

міжособистісного спілкування. Тенденції розвитку сучасного 

спілкування. 

Канали комунікації. Комунікативний шум.  

Ситуативний контекст спілкування. Зворотний зв’язок у комунікації. 

4 

2 Ґенеза комунікації в сучасному інформаційному суспільстві. Методи 

вивчення процесу комунікації: загальна характеристика. 

Комунікативний процес та його функціональна спрямованість. 

Світогляд як основа формування певних типів комунікації. Види 

світогляду. Характеристика основних теорій комунікації. Біхевіоризм 

(Дж. Б. Уотсон). Символічний інтеракціонізм (Дж. Герберт Мід, Р. 

Саут-Хедлі та ін.). Екзистенціалізм (А. Камю та ін.). Дослідження 

масово-комунікативних процесів (У. Ліппманн, Г. Лассуелл, П. 

2 



10 

 

  

Лазарсфельд, Б. Берльсона, Л. фон Берталанфі). Кібернетичне вчення 

(Н. Вінер, К. Дойча, Д. Істона, Г. Алмонда). Систематизація класичних 

концепцій комунікації (М. Грачов, Ю. Петрунін). «Теорія корисності та 

задоволення потреб» (Е. Кац).  

Критичні концепції політичної комунікації. Психоаналітична концепція 

комунікації.   

Місце риторики в системі комунікативного знання. Герменевтика: від 

Середньовіччя до сучасності. Теорії масових комунікацій в сучасному 

інформаційному суспільстві. 

3 Сутність комунікативного акту. Прагматичні аспекти комунікації. 

Компоненти комунікативного акту, пов’язані з учасниками 

спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Комунікативні інтенції. 

Стратегії мовленнєвого спілкування. Мовна й комунікативна 

компетенція мовців. Комунікативний кодекс. 

2 

4 Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в 

спілкуванні. Типи дискурсів. Інформація в дискурсах. Експліцитна та 

імпліцитна інформація в комунікації. Мовленнєвий жанр. Типологія 

мовленнєвих жанрів. 

Стиль спілкування. Мовна особистість у комунікації. Класифікація 

мовних особистостей. Комунікативно-риторичні якості мовлення. 

Етикет мовленнєвого спілкування. Тональність як складова 

мовленнєвого спілкування. Атмосфера спілкування. 

2 

5 Поняття культура, її роль в комунікативних процесах. Міжкультурна 

комунікація, її бар’єри і особливості. Культурні чинники комунікації. 

Вплив національно-культурних чинників на процес спілкування. 

Аспекти мовного коду в міжкультурній комунікації. Національно-

культурна специфіка мовленнєвого етикету. Комунікативні табу. 

Національно-культурна специфіка максим спілкування. Невербальні 

особливості міжкультурної комунікації. 

Роль цінностей у комунікативних процесах. Класифікація цінностей. 

Політичні цінності. Вербальна комунікація (поняття, характеристика і 

особливості засобів, класифікація). Мовні засоби маніпуляції, 

характеристика. Слухання: поняття, види та їх характеристика. Мовні 

комунікативні бар’єри. Правила успішної комунікації. Невербальна 

комунікація (поняття, характеристика і особливості з засобів, 

структурні блоки). Культурні відмінності невербальної взаємодії. Роль і 

види дистанції у комунікації. Роль кольорів у взаємодії (приклади). 

Психологічні бар’єри у комунікації. 

2 

6 Роль інформації в розвитку сучасної економіки. Характерні риси 

інформаційного суспільства. Характеристика сучасного інформаційно-

комунікаційного ринку. Інтегровані маркетингові комунікації. Моделі. 

Рівні психологічного впливу комунікативних технологій. Типи 

організаційних комунікацій. Комунікативні процеси в політиці. Рівні 

політичної комунікації. Функції політичної комунікації. Політична 

влада в інформаційну епоху («електронна демократія», «електронний 

уряд», медіакратія, інформаційно-психологічна війна, мережева війна). 

Негативні тенденції у політичній комунікації. Поняття «політичне 

маніпулювання». Особливості політичного маніпулювання в 

інформаційно-комунікаційному просторі й механізми його подолання. 

Основні комунікативні засоби маніпуляції суспільною свідомістю. 

Особливості політичного маніпулювання у виборчих кампаніях в 

Україні. Прийоми маніпулювання, які використовують ЗМІ. 

4 
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7 Поняття «символ», види, роль в комунікації. Символізм як специфічна 

ознака політичної комунікації. Імідж, бренд і репутація як чинники 

взаємодії: поняття, особливості формування, ролі. Стереотип і 

установка в контексті комунікації: поняття, особливості формування, 

ролі. Міфотворчість в сучасному політико-комунікативному процесі: 

поняття, функції, види. Ментальні основи комунікації, зокрема, 

політичної. Поняття «менталітет», роль найсуттєвіших рис української 

ментальності. Феномен довіри в системі політико-комунікативної 

взаємодії. Поняття і рівні прояву довіри. Страх як специфічна форма 

корекції процесу політичної комунікації: поняття, види.  

2 

8 Поняття «механізми комунікації», види, психологічні засоби 

(ідентифікація, рефлексія, атракція, стерео типізація, емпатія). Сутність 

і особливості технологій для реалізації комунікативних процесів. 

Чинники, які враховуються при підборі комунікативних технологій. 

Види комунікативних технологій. Типи політтехнологій. Сутність і 

особливості технологій для реалізації комунікативних процесів. 

Поняття «технологія» і політичні технології. Маніпулювання в 

політичній комунікації. 

2 

9 Поняття ефективності комунікації. Критерії ефективності. Зміни 

поведінки як результат впливу комунікації. Електоральна поведінка. 

Моделі. Поняття відчуження в комунікативних процесах. 

Комунікативні девіації (невдачі). Сутність і природа комунікативних 

девіацій. Типологія комунікативних девіацій. Комунікативні девіації в 

українському мовленнєвому етикеті 

Причини та функції конфліктних ситуацій і способи врегулювання 

конфліктів 

2 

10 Сутність моделювання комунікативних процесів. Теорія ігор. Функції 

теорії та види ігор. Кооперативні ігри як узгодження інтересів 

політичних коаліцій в рамках теорії ігор. Концепції рішення для 

некооперативних ігор в межах теорії ігор (приклади). Сутність 

нелінійного програмування комунікативних процесів. Способи 

застосування моделювання на практиці. Теоретико-ігрове моделювання 

виборчих ситуацій. Застосування рівноваги за Штакельбергом. 

4 

 

 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Комунікологія: основні поняття і методологія 10 

2 Теорії комунікації 10 

3 Загальна характеристика складових комунікативного акту 10 

4 Засоби мовного коду в комунікації 10 

5 Культурні та психологічні чинники комунікативної взаємодії 10 

6 Комунікація у політиці та економіці 10 

7 Символічні та соцієтальні основи комунікативних процесів 10 

8 Механізми реалізації комунікації в сучасних умовах 10 

9 Ефективність комунікативних процесів 10 

10 Моделювання комунікативних процесів 10 
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8. Методи навчання 

 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні, семінарські заняття, 

практичні заняття, робота в Інтернеті, самостійна робота, складання схем, порівняльних таблиць 

та есе, розв’язання тестових завдань, відповіді на питання, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань. 

 

9. Методи контролю 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних заходів, які 

передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять і передбачає перевірку знань 

студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає кафедра. 

Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення 

логічно завершеної частини лекційних, практичних і семінарських занять з дисципліни – модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, 

вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем 

дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Формою модульного 

контролю є модульна контрольна робота. Семестровий контроль проводиться у формі 

диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною 

програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального 

процесу. Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система 

оцінювання передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Підсумковий контроль – 20 балів; 

рубіжне тестування – 5 балів; 

реферат – 10 балів; 

відповідь на семінарському занятті – 5 балів; 

звіт про практичну роботу – 5 балів; 

звіт про самостійну роботу – 5 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорний конспект лекцій. 

2. Ілюстративно-картографічний матеріал. 

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (КНМЗД). 

5. Нормативні документи. 

6. Профільні ресурси Інтернету. 
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