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Мета вивчення
навчальної дисципліни

Орел Вікторія Анатоліївна

Опис навчальної дисципліни
Послідовний і систематичний розгляд державних і правових інститутів зарубіжних країн
в процесі їх історичної еволюції, а також виявлення системи закономірностей
(універсальних, регіональних і локальних), які визначальним чином впливають на
державно-правовий розвиток.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 34 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота
86 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен.
Наявність широких знань з теорії держави і права, всесвітньої історії.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
№
з/п
1.

2.

Компетентності, якими повинен оволодіти
студент

Програмні результати
навчання

Загальні компетентності
Здатність до навчання з деяким ступенем Використовувати різноманітні інформаційні джерела для
автономії (ЗК-3).
повного та всебічного встановлення певних обставин (ПРН
7).
Здатність до абстрактного й аналітичного, Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних
критичного мислення; здатність генерувати нові джерел (ПРН 3).
ідеї (ЗК-7).

№
з/п
3.

4.

5.
6.

7.

Компетентності, якими повинен оволодіти
студент

Програмні результати
навчання

Здатність застосовувати знання на практиці у Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці
стандартних
та
окремих
нестандартних заздалегідь невідомих умов та обставин (ПРН 1).
ситуаціях (ЗК-8).
Здатність знаходити творчі рішення або Самостійно визначати ті обставини, у з'ясуванні яких
відповіді на чітко визначені та абстрактні потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих
проблеми
на
основі
ідентифікації
та рекомендацій (ПРН 8).
застосування даних (ЗК-10).
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знання і розуміння ретроспективи формування Пояснювати природу та зміст основних правових інститутів
правових та державних інститутів (ФК 2);
та процедур національного права (ПРН 11).
Здатність аналізувати правові проблеми та Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті
формувати правові позиції, здійснювати публічні аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення
виступи, брати участь у дискусіях з правових шляхів її розв'язання (ПРН 2).
питань (ФК 10);
Навички самостійної роботи над різноманітними Застосовувати
навички
самостійного
опанування
історико-правовими текстами, документальним
різноманітного історико-правового матеріалу (ПРН 18).
матеріалом, наочністю (ФК 13).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО
СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 1. Вступ до історії
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
держави і права зарубіжних теоретичних питань; тестування;
Розробити структурно-логічну схему:
країн
виконання навчальних завдань; завдання
«Місце історії держави і права зарубіжних
самостійної роботи
країн» у системі юридичних наук.
Проаналізувати у вигляді таблиці основні
підходи до періодизації історії держави і
права зарубіжних країн.
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 2. Держава і право
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
Стародавнього Єгипту
теоретичних питань; тестування;
Розробити структурно-логічну схему: «Риси
виконання навчальних завдань; доповіді з
права Стародавнього Сходу».
рефератами та їх обговорення; завдання
Розробити структурно-логічну схему:
самостійної роботи
«Державний апарат Стародавнього Єгипту».
Тема 3. Держава і право
Стародавнього Вавилону

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 4. Держава і право
Давньої Індії

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 5. Держава і право
Стародавнього Китаю

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 6. Держава і право

Відвідування занять; обговорення

Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити таблицю «Види злочинів і
покарань відповідно до «Законів Ману» і
«Законів Хаммурапі».
Скласти схему організації влади і управління
у Стародавньому Вавилоні.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити порівняльну таблицю «Соціальна
структура Стародавнього Вавилону і Давньої
Індії».
Написати визначення понять «необережне
вбивство», «крайня необхідність»,
«необхідна оборона» відповідно до «Законів
Ману».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Розробити структурно-логічну схему:
«Державний апарат Стародавнього Китаю».
Заповнити таблицю «Форми давньосхідних
держав».
Опрацювати теоретичні питання для

Назва теми

Види робіт

Стародавньої Греції

теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 7. Держава і право
Стародавнього Риму

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 8. Держава і право
франків

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Тема 9. Держава і право
Франції в епоху
Середньовіччя

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 10. Держава і право
Англії в епоху
Середньовіччя

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 11. Держава і право
Німеччини в епоху
Середньовіччя

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 12. Канонічне і міське
право у країнах Західної
Європи в епоху
Середньовіччя

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Тема 13. Держава і право
Московії в епоху
Середньовіччя

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
самостійного вивчення.
Скласти таблицю «Розподіл населення Афін
за реформами Солона».
Заповнити порівняльну таблицю
«Державний апарат античних республік».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти таблицю «Розподіл населення Риму
за реформами Сервія Туллія».
Написати визначення понять «необережне
вбивство», «крайня необхідність»,
«необхідна оборона» відповідно до «Законів
ХІІ таблиць».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Використовуючи текст «Салічної правди»
скласти таблицю, яка б ілюструвала
залежність покарання за вбивство від
соціального становища потерпілого
(соціальне становище – розмір штрафу).
Заповнити порівняльну таблицю «Правове
становище окремих соціальних категорій у
стародавніх франків».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Проаналізувавши положення Великого
березневого ордонансу визначити принципи,
на основі яких будувалися відносини між
Генеральними штатами й королівською
владою.
Заповнити таблицю «Еволюція державного
устрою Франції у Х – XVIII ст.».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему «Державний механізм країн
раннього Середньовіччя».
Проаналізувавши положення Великої хартії
вольностей 1215 р., назвати норми, які
закріплювали обмеження політичного
верховенства корони.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему: «Механізм держави
Німеччини у XIV ст».
Скласти таблицю, яка б містила перелік прав
і привілеїв баронів, забезпечених Великою
хартією вольностей 1215 р. (визнання суду
перів, чітке встановлення розміру податків
короні та ін.), а також інших суспільних груп
населення.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему: «Джерела канонічного
права».
Заповнити порівняльну таблицю «Система
Любекського і Магдебурського права».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему «Джерела права феодальної
Московії».
Заповнити таблицю «Державний та
суспільний устрій проторосійських

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
феодальних республік».

Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити таблицю «Джерела права
середньовічних держав Азії та Африки».
Заповнити таблицю «Форма середньовічних
держав Азії та Африки».
Модуль 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ
Опрацювати теоретичні питання для
Тема 15. Загальна
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
характеристика держави і
теоретичних питань; тестування;
Зобразити (виділити та підписати) на
права в Новий час
виконання навчальних завдань; доповіді з
контурній карті світу колоніальні володіння
рефератами та їх обговорення; завдання
найбільших колоніальних імперій – Англії,
самостійної роботи
Іспанії, Португалії, Франції, Німеччини.
Тема 14. Держава і право
середньовічного Сходу та
Африки

Тема 16. Держава і право
Англії Нового часу

Тема 17. Виникнення і
розвиток держави і права в
Америці

Тема 18. Держава і право
Франції Нового часу

Тема 19. Держава і право
Німеччини Нового часу

Тема 20. Держава і право
Японії та Китаю Нового
часу

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Заповнити таблицю «Система органів
управління колоніями».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Заповнити таблицю «Етапи та основні події
Англійської революції».
Проаналізувавши «Акт, що проголошував
Англію республікою» від 19 травня 1649 р.,
визначити характерні риси індепендентської
республіки.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Посилаючись на конкретні норми статей
конфедерації, у формі таблиці наведіть
повноваження, які зберігалися за штатами, і
повноваження, що належали Сполученим
Штатам.
Розробити структурно-логічну схему
«Структура державних органів США у
ХVIII-XIX ст.».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Визначити основні права та свободи, що
знайшли відображення в «Декларації прав
людини і громадянина» 1789 р. у Франції.
Заповнити таблицю «Форма держави»
відповідно до Конституційних законів 1875
р.».
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Порівняти структуру Цивільного кодексу
Франції 1804 року та Німецького цивільного
уложення 1900 р., визначивши системи, за
якими вони складені.
Скласти таблиці структури Цивільного
уложення Німеччини 1896 р., суб’єктів права
приватної власності та видів юридичних осіб
за Цивільним уложенням
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти схему «Суб’єктифедерації за
Конституцією Індії 1949 р.».
Скласти таблицю повноважень органів

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
державної влади й управління за
Конституцією Індонезії 1946 р.
Модуль 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних
питань;
тестування;
Тема 21. Загальна
Порівняти виборчі права громадян Великої
виконання
навчальних
завдань;
доповіді
з
характеристика держави і
Британії за реформами 1918 р. і 1928 р.
рефератами та їх обговорення; завдання
права в Новітню добу
Скласти схему «Вищі органи влади і
самостійної роботи
управління Франції за Конституцією 1946 р.»
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування;
Скласти таблицю «Органи влади і управління
Тема 22. Держава і право
виконання навчальних завдань; доповіді з
Німеччини відповідно до
країн Європи в Новітню
рефератами та їх обговорення; завдання
Веймарської конституції».
епоху
самостійної роботи
Охарактеризуйте етапи встановлення
фашистської диктатури в Італії.
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування;
Проаналізувавши положення XIX, XXIV і
виконання навчальних завдань; доповіді з
XXVI поправки до Конституції США,
рефератами та їх обговорення; завдання
Тема 23. Держава і право
зобразити систему органів державної влади
самостійної роботи
США Новітньої доби
США.
Назва теми

Тема 24. Держава і право
Японії та Китаю в Новітню
епоху

Види робіт

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування;
виконання навчальних завдань; доповіді з
рефератами та їх обговорення; завдання
самостійної роботи

Проаналізувати положення «Закону про
виборчі права» США 1965 р., та визначити
основні права та обов’язки громадян США.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти таблицю повноважень органів
державної влади й управління за
Конституцією Японії 1947 р.
Використовуючи текст Кримінального
кодексу Японії 1907 року, випишіть статті,
які підтверджують тенденцію гуманізації
японського кримінального законодавства.
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Назва модуля, теми
Вид навчальної роботи
Модуль І. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ДЕРЖАВА І ПРАВО
СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Розділ 1. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн. Держава і право Стародавнього Сходу
1. Відвідування лекції
Тема 1. Вступ до історії держави і права
зарубіжних країн
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 2. Держава і право Стародавнього
1. Відвідування лекції
Єгипту
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 3. Держава і право Стародавнього
1. Відвідування лекції
Вавилону
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 4. Держава і право Давньої Індії
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 5. Держава і право Стародавнього
1. Відвідування лекції
Китаю
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 2. Держава і право Античного світу
Тема 6. Держава і право Стародавньої
1. Відвідування лекції
Греції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 7. Держава і право Стародавнього
1. Відвідування лекції
Риму
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Поточна модульна робота І
Розділ 3. Розвиток держави і права Західної Європи в період Середньовіччя
Тема 8. Держава і право франків
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

Бали

2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
5
2
1
3

Назва модуля, теми
Тема 9. Держава і право Франції в епоху
Середньовіччя

Вид навчальної роботи
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 10. Держава і право Англії в епоху
1. Відвідування лекції
Середньовіччя
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Тема 11. Держава і право Німеччини в
1. Відвідування лекції
епоху Середньовіччя
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 12. Канонічне і міське право у країнах занятті
Західної Європи в епоху Середньовіччя
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 4. Держава і право Московії в епоху Середньовіччя
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 13. Держава і право Московії в епоху
занятті
Середньовіччя
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 5. Держава і право середньовічного Сходу та Африки
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 14. Держава і право середньовічного
занятті
Сходу та Африки
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Поточна модульна робота ІІ
Модуль 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ
Розділ 6. Держава і право Європи, Азії та Америки Нового часу
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 15. Загальна характеристика держави
занятті
і права в Новий час
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 16. Держава і право Англії Нового
занятті
часу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 17. Виникнення і розвиток держави і
занятті
права в Америці
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 18. Держава і право Франції Нового
занятті
часу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 19. Держава і право Німеччини Нового занятті
часу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:

Бали
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
5

2
1
3
2
1
3
2
1
3
-

Назва модуля, теми

Вид навчальної роботи
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 20. Держава і право Японії та Китаю
занятті
Нового часу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Модуль 3
ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ
Розділ 7. Держава і право країн Європи та Америки в Новітню епоху
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 21. Загальна характеристика держави
занятті
і права в Новітню добу
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 22. Держава і право країн Європи в
занятті
Новітню епоху
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
1. Відвідування лекції
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
Тема 23. Держава і право США Новітньої
занятті
доби
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Розділ 8. Держава і право країн Сходу в Новітню епоху
Тема 24. Держава і право Японії та Китаю в
1. Відвідування лекції
Новітню епоху
2. Обговорення теор. питання на семінарському (практ.)
занятті
3. Виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи
Разом:
Поточна модульна робота ІІІ
Підсумковий контроль (екзамен)
Разом за семестр

Бали
2
1
3

2
1
3
2
1
3
5
40
100

Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і
права України»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної
складності
4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.

Бали
10-30
10-30
1-15
0-5
5-20
5-20
5-15
5-15
20
10-20
*

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

