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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної 
дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з 
особливостями, поняттями, галузями та інститутами міжнародного публічного права, а 
також наданні їм вміння працювати з міжнародно-правовими джерелами, аналізувати і 
тлумачити їх, давати оцінку подіям на міжнародно-правовій арені з точки зору 
міжнародного публічного права, формувати правові позиції з міжнародно-правової 
проблематики. 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції _20 год., семінарські заняття  40_год., самостійна 
робота  90_ год.) 

Форми та методи навчання 
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 
 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування лекцій; обговорення теоретичних питань на 

семінарських заняттях; тестування; виконання завдань, передбачених планом 

самостійної роботи; написання і захист наукових рефератів з визначеної проблеми; 

поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік. 

Базові знання  
Наявність базових знань про міжнародні відносини та їх правове регулювання (Теорія 
держави і права, Державне (конституційне) право зарубіжних країн) 

Мова викладання Українська 
 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

№ 

з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності 

1.  Здатність до абстрактного, логічного та 

критичного мислення, аналізу і синтезу 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми; 

2.  Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел 

3.  Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності 

Використовувати різноманітні інформаційні джерела для 
повного та всебічного встановлення певних обставин  

4.  Цінування та повага різноманітності і 

мультикультурності 

Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу 

термінологію 

5.  Прагнення до збереження навколишнього Пояснювати характер певних подій та процесів з 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.pravo.puet.edu.ua/cont.htm
https://el.puet.edu.ua/


№ 

з/п 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

середовища розумінням професійного та суспільного контексту 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

6.  Здатність застосовувати знання засад і змісту 

інститутів міжнародного публічного права, а 

також міжнародного приватного права 

Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових 

доктрин, цінностей та принципів функціонування 

національної правової системи 

7.  Здатність аналізувати правові проблеми, 

формувати та обґрунтовувати правові позиції 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки 

8.  Здатність до логічного, критичного і системного 

аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру і значення 

Готувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних 

правових ситуаціях 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Поняття та категорії міжнародного публічного права 

Розділ 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела міжнародного публічного права 
Тема 1. Поняття, 
предмет, метод 
міжнародного 
публічного права. 
Співвідношення 
міжнародного 
публічного та 
національного права. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Дія міжнародного публічного права в національному 
праві; 2) Конституційне право і судова практика держав 
щодо співвідношення національного та міжнародного 
права; 3)  Природа юридично обов’язкової сили 
міжнародного публічного права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 2. Система та 
структура 
міжнародного 
публічного права 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Кодифікація норм міжнародного права та їх прогресивний 
розвиток; 2) Імплементація, трансформація норм 
міжнародного права; 3) Гармонізація норм права 
Європейського Союзу; 4) Уніфікація положень сучасного 
міжнародного права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 2. Принципи та джерела міжнародного публічного права 
Тема 3. Принципи 
міжнародного 
публічного права. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Принципи міжнародного права в ієрархії норм 
міжнародного публічного права. 2)  Принцип сумлінного 
виконання міжнародних зобов'язань. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
3) Виокремити основні та допоміжні принципи 
міжнародного публічного права в таблиці. 

Тема 4. Джерела 
міжнародного 
публічного права. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Допоміжні засоби для визначення норм міжнародного 
публічного права; 2) Односторонні акти держави як джерела 
міжнародного права. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
3) Скласти таблицю-порівняння джерел міжнародного 
публічного та національного права. 

Розділ 3. Суб’єкти міжнародного публічного права. Визнання та правонаступництво у міжнародному публічному 
праві 

Тема 5. Суб’єкти 
міжнародного 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Співвідношення понять «суб’єкт міжнародного права» і 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

публічного права. правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

«суб’єкт міжнародних правовідносин»; 2) Міжнародна 
правосуб’єктність міжнародних організацій; 3) Проблема 
міжнародної правосуб’єктності фізичних та юридичних 
осіб; 4) Юрисдикція держави. Імунітет держави; 5) Україна 
як суб’єкт міжнародного права і міжнародних 
правовідносин. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 6. Визнання у 
міжнародному 
публічному праві. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Засоби визнання у міжнародному публічному праві; 
2) Правові наслідки визнання у міжнародному публічному 
праві. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 7. 
Правонаступництво у 
міжнародному 
публічному праві. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування. 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Правовий статус правопопередника у міжнародному 
публічному праві; 2) Права та обов’язки правонаступника; 
3) Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з 
припиненням існування СРСР та правонаступництво 
України. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 4. Міжнародно-правове регулювання. Відповідальність у міжнародному публічному праві. 
Тема 8. Міжнародний 
правотворчий процес 
і реалізація норм 
міжнародного 
публічного права. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Участь громадськості у міжнародному правотворчому 
процесі; 2) Основні функції міжнародного правопорядку; 
3) Учасники міжнародного правопорядку та вимоги до їх 
правового статусу; 4) Загальні юридичні принципи 
міжнародного правопорядку. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 9. 
Відповідальність у 
міжнародному 
публічному праві. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Поняття, підстави, умови правомірності та механізм 
застосування контрзаходів; 2) Санкції щодо Російської 
Федерації та персональні спеціальні обмежувальні заходи, 
спрямовані на припинення агресії РФ проти України; 
3) Міжнародна відповідальність за правомірні дії, її 
особливості; 4) Поняття естоппеля в міжнародному 
публічному праві та його застосування у випадках порушень 
міжнародно-правових зобов’язань. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 5. Міжнародно-правове регулювання становища населення 
Тема 10. Міжнародно-
правове регулювання 
становища населення. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Конвенція про статус апатридів 1954 р.; 2) Конвенція про 
скорочення безгромадянства 1961 р.; 4) Множинне 
громадянство (поліпатризм); 5) Конвенція про громадянство 
заміжньої жінки 1957 р.; 6) Конвенція про статус біженців 
1951 р. та Протокол до неї 1967 р. Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 6. Територія в міжнародному публічному праві 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 11. Територія в 
міжнародному 
публічному праві. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування. 
Поточна модульна робота 
(тестування). 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Правовий статус космосу та космічних об’єктів; 
2) Території зі змішаним режимом; 3) Території зі 
спеціальним міжнародним режимом. «Нічийні території» (res 
nullius). 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Модуль 2. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах. Мирне вирішення міжнародних спорів 
Розділ 7. Міжнародно-правове регулювання у різних сферах 

Тема 12. Право 
міжнародних 
договорів. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Суб’єкти укладення міжнародних договорів; 
2) Парафування договору. Конференція. Консенсус.; 
3) Промульгація міжнародного договору; 4) Пролонгація 
міжнародного договору. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 13. Право 
зовнішніх зносин. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Віденська конвенція про представництво держав у їх 
відносинах з міжнародними організаціями універсального 
характеру 1975 р.; 2) Привілеї та імунітети міжнародних 
організацій та їх персоналу; 3) Привілеї та імунітети 
представників держав при міжнародних організаціях; 
4) Міжнародно-правовий захист осіб, що користуються 
дипломатичним імунітетом. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
3) Здійснити порівняння дипломатичних та консульських 
привілеїв та імунітетів в таблиці. 

Тема 14. Право 
міжнародних 
організацій. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Передумови виникнення права ЄС. Поняття acquis 
communautaire; 2) Поняття і структура права ЄС; 3) Правове 
регулювання зовнішніх зносин ЄС; 4) Регулювання питань 
безпеки в ЄС; 4) Міжнародні неурядові організації. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
3) Скласти проект статуту міжнародної організації у сфері 
торгових відносин. 

Тема 15. Міжнародне 
гуманітарне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Status quoante bellum. Ангарія;2) Конвенція про заборону 
або обмеження застосування конкретних видів звичайної 
зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних 
ушкоджень або мають невибіркову дію 1980 р. та додаткові 
Протоколи до неї; 3) Управління окупованою територією. 
Правове становище населення окупованої території; 4) Рух 
опору на окупованій території. 5) IV Конвенція про закони і 
звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про 
закони і звичаї війни на суходолі 1907 р. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 16. Міжнародне 
кримінальне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Взаємодія міжнародного і внутрішнього кримінального 
права. 2) Міжнародно-правове регулювання загальних 
питань юрисдикції у різних територіальних просторах; 
3) Уніфікація кримінального законодавства держав. 
Відповідальність за міжнародним кримінальним правом; 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 4) Кримінальна юрисдикція. Міжнародна кримінальна 
відповідальність фізичних осіб; 5) Регіональне 
співробітництво у боротьбі зі злочинністю. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 17. Міжнародне 
морське право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Міжнародно-правове регулювання освоєння мінеральних 
ресурсів глибинного морського дна, правові проблеми 
судноплавства, іншої господарської діяльності й проведення 
науково-дослідницьких робіт; 2) Міжнародно-правовий 
режим наукових досліджень Світового океану; 
3) Міжнародно-правовий режим захисту і охорони 
морського середовища; 4) Мирне розв’язання спорів, що 
виникають при дослідженні й використанні Світового 
океану; 5) Правові питання надання допомоги та порятунку 
на морі. Морські судна. Правові проблеми статусу 
військових кораблів. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 18. Міжнародне 
повітряне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність 
цивільної авіації; 2) Відповідальність в міжнародному 
повітряному праві; 3) Комерційні права в міжнародних 
повітряних сполученнях; 4) Заборона авіаційних польотів як 
вид санкцій у міжнародному публічному праві. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 19. Міжнародне 
космічне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Концепція “загальної спадщини людства” в космічному 
праві; 2) Міжнародно-правові обмеження військового 
використання космосу; 3) Міжнародні космічні організації; 
4) Особливості міжнародно-правової відповідальності в 
космічному праві. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 20. Міжнародне 
економічне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Держава в міжнародному економічному праві, 
юрисдикційні імунітети держав та їх власності. Європейська 
конвенція про імунітет держав 1972 р.; 2) Міжнародне 
податкове та міжнародне транспортне право; 4) Сеульська 
конвенція 1985 р. про заснування багатостороннього 
агентства з гарантій інвестицій. Конвенція про порядок 
вирішення інвестиційних спорів між державами та 
іноземними особами 1965 р.; 5) Інститут митного простору. 
Міжнародні митні договори та їхня інкорпорація у 
внутрішнє право; 6) Вирішення міжнародних економічних 
спорів. Арбітражне застереження. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Тема 20. Міжнародне 
екологічне право. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Охорона рослинного та тваринного світу згідно норм 
міжнародного публічного права; 2) Охорона атмосфери і 
навколоземного космічного простору; 3) Міжнародна 
співпраця з охорони довкілля від радіоактивного 
забруднення. 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

 Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 8. Мирне вирішення міжнародних спорів 
Тема 22. Міжнародно-
правові засоби 
вирішення 
міжнародних спорів. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Безпосередні дипломатичні акції. Добрі послуги; 
2) Міжнародні процедури примирення як урегулювання 
спору сторін за допомогою третіх елементів; 
3) Міжнародний юридичний розгляд. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 

Розділ 9. Забезпечення міжнародної безпеки міжнародно-правовими засобами 
Тема 23. Забезпечення 
міжнародної безпеки 
міжнародно-
правовими засобами. 

Відвідування занять; обговорення 
матеріалу теми, моделювання 
правових ситуацій; виконання 
навчальних та практичних 
завдань; завдання самостійної 
роботи; вибіркове тестування 
Поточна модульна робота 
(тестування). 
Екзамен. 

Питання для самостійного опрацювання 
1) Міжнародно-правове регулювання обмежень на 
випробування ядерної зброї; 2) Заходи зміцнення довіри і 
міжнародний контроль обмежень озброєнь і роззброєння; 
3) Ядерне роззброєння; 4) Проблеми гарантій безпеки у 
міжнародному публічному праві. 
Практичні завдання: 
1) Скласти термінологічний словник до теми. 
2) Вирішення практичного завдання (кейс), 
запропонованого за НМП чи у СДО. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 
• Пакет програмних продуктів Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point). 
• Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
• Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index). 
• пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, розміщені в системі Оpentest. 

 
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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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 (бази нормативних документів, судова практика). 

• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням 
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем. 
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita; Положення про 

зарахування результатів неформальної освіти  
 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 
кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-11): відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи; поточна 

модульна робота 

50 

Модуль 2 (теми 12-23): відвідування лекції; обговорення теоретичного питання на семінарському 

занятті; тестування; виконання завдань, передбачених планом самостійної роботи; поточна 

модульна робота 
50 

ПМК  

Разом 100 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

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 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf

