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Опис навчальної дисципліни
загальноосвітня (навчальна) – засвоїти положення кримінально-виконавчого
законодавства України, ознайомитись з пріоритетами кримінально-виконавчої
політики держави, значенням науки кримінально-виконавчого права для
правозастосовної діяльності правоохоронних та інших органів; вміти
використовувати отримані знання в процесі застосування норм кримінальноМета вивчення навчальної
виконавчого права, виробити навички правильного використання норм і
дисципліни
інститутів кримінально-виконавчого права при виконанні покарань;
виховна – формувати в осіб, які навчаються поважного ставлення до
кримінально-виконавчого закону як важливого засобу захисту прав, свобод і
законних інтересів людини, інтересів суспільства і держави від злочинних
посягань.
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год.,
Тривалість
самостійна робота 58 год.)
лекційні та семінарські заняття в аудиторії з використанням інформаційних
Форми та методи
технологій, самостійна робота із джерелами, основною та додатковою
навчання
навчально-методичною літературою поза аудиторними заняттями
поточний контроль: відвідування лекційних занять; обговорення
Система поточного та
теоретичного та практичного матеріалу на семінарському занятті; тестування;
підсумкового контролю
виконання навчальних завдань, передбачених планом самостійної роботи;
поточна модульна робота: підсумковий контроль: екзамен
щодо поняття кримінально-виконавчого права, його місця в системі
національного права, джерел кримінально-виконавчого права й кримінальновиконавчого законодавства; норм КВК, особливостей їх структури (Загальної
та Особливої частин) , видів, форм реалізації та втілення в кримінальноправових відносинах; статусу учасників процесу, а також кримінальної
відповідальності, призначення покарання; відповідальності та особливостей
Базові знання
її застосування щодо фізичних і юридичних осіб за законодавством України;
порядок звільнення від кримінальної відповідальності; принципів гуманізації
кримінальної відповідальності і покарання; співвідношення європейської
моделі кримінально-правових правовідносин з практикою українського
судочинства; міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження; вимог європейської інтеграції України через призму
імплементації напрацювань в національне законодавство.
Мова викладання
українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
№
Компетентності, якими повинен оволодіти
Програмні результати
з/п
студент
навчання
Загальні компетентності
вміння застосовувати теоретичні знання на
самостійно виокремлювати ті обставини, у
практиці при застосувань норм кримінальноз'ясуванні яких потрібна допомога, і діяти
виконавчого права(ЗК 8)
відповідно до отриманих рекомендацій (ПРН 8)
здатність знаходити логічні та творчі рішення
або відповіді на чітко визначені та абстрактні
проблеми на основі ідентифікації та
застосування даних (ЗК 10)
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
здатність застосовувати знання завдань,
демонструвати необхідні знання та розуміння
принципів і доктрин національного права, а
сутності та змісту основних правових інститутів
також форм та змісту кримінальноі норм фундаментальних галузей права (ПРН 13)
виконавчого права (ФК 5)
здатність до застосування норм матеріального і застосовувати набуті знання у різних правових
процесуального права при моделюванні
ситуаціях, виокремлювати юридично значущі
правових ситуацій, окремих процедур (ФК 6)
факти і формувати обґрунтовані правові
висновки (ПРН 14)
здатність кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти, реалізовувати норми
права у конкретних сферах професійної
діяльності та самостійно розробляти
процесуальні документи (ФК 7)
здатність вільно володіти юридичною
готувати проекти необхідних процесуальних
термінологією, та основами юридичної
документів відповідно до правового висновку
техніки (ФК 8)
зробленого
у
різних
правових
ситуаціях (ПРН 15)
здатність юридично правильно кваліфікувати
факти та обставини (ФК 9)
здатність до логічного, критичного та
формулювати власні обґрунтовані судження на
системного аналізу правових явищ і
основі аналізу відомої проблеми. Оцінювати
застосування набутих знань у професійній
недоліки і переваги аргументів (ПРН 4)
діяльності (ФК 12)
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва модуля,
розділу, теми

Вид навчальної
роботи

Завдання самостійної роботи в розрізі тем

1
2
3
Модуль 1. Загальна частина кримінально-виконавчого права
Тема 1.
Відвідування
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
Поняття
лекційного
1. Поняття, предмет і метод правового регулювання кримінальнокримінальнозаняття.
виконавчого права. 2. Система кримінально-виконавчого права
виконавчого права, Обговорення
України. 3. Поняття та особливості кримінально-виконавчих
предмет і система теоретичного та
правовідносин.
курсу
практичного
Глосарій: норма права, галузь права, інститут права, джерела права,
матеріалу на
нормативно-правовий акт, правовідносини, система права,
семінарському
кримінально-виконавче право, предмет кримінально-виконавчого
занятті.
права,
метод
кримінально-виконавчого
права,
система
Тестування.
кримінально-виконавчого права України, принципи кримінальноВиконання
виконавчого права, кримінально-виконавчі правовідносини, наука
навчальних
кримінально-виконавчого права.
завдань.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Тема 2.
Обговорення
Питання до самостійного опрацювання:
Кримінальнотеоретичного та
1. Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої
виконавче
практичного
системи України. 2. Поняття та види органів і установ виконання
законодавство
матеріалу на
покарань. 3. Державна кримінально-виконавча служба України та
України
семінарському
її структура. 4. Державна пенітенціарна служба України: завдання,
занятті.
функції та структура.

Тема 3. Державні
органи і установи
виконання
покарань

Тема 4. Правовий
статус засуджених

Тема5. Міжнародні
стандарти
виконання
покарань в Україні

Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Глосарій: джерела права, закон, підзаконний нормативно-правовий
акт, джерела законодавства, система законодавства, кримінальновиконавче законодавство України, принципи кримінальновиконавчого законодавства, система джерел кримінальновиконавчого права, етапи розвитку кримінально-виконавчого
законодавства України.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

1. Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Загальна характеристика та поняття кримінально-виконавчої
системи України. 2.Поняття та види органів і установ виконання
покарань.3. Державна кримінально-виконавча служба України та її
структура. 4. Державна пенітенціарна служба України: завдання,
функції та структура.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Глосарій: кримінально-виконавча система України, органи
виконання покарань, установи виконання покарань, Державна
кримінально-виконавча служба України, Державна пенітенціарна
служба України, завдання органів і установ кримінальновиконавчої системи України, принципи організації та діяльності
органів і установ кримінально-виконавчої системи України,
персонал органів і установ виконання покарань, кримінальновиконавча інспекція, виправні колонії, виховні колонії.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти схему структури Державної пенітенціарної системи.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття та зміст правового статусу засуджених. 2. Зміст
суб’єктивних прав та законних інтересів засуджених. 3. Основні
обов’язки засуджених та їх зміст.
Глосарій: правовий статус, правовий статус засуджених, зміст
правового статусу засуджених, суб’єктивні права засуджених,
законні інтереси засуджених, конституційні права засуджених,
цивільні права засуджених, конституційні обов'язки засуджених,
цивільні обов'язки засуджених, громадяни України, іноземні
громадяни, особи без громадянства.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
Соціально-правове призначення міжнародного співробітництва в
області виконання покарань, його основні напрямки. 2. Історія
міжнародного співробітництва в області поводження з
засудженими. 3. Поняття і класифікація міжнародно-правових
актів і стандартів. 4. Загальні і спеціалізовані акти.5. Соціальноправова характеристика Мінімальних стандартних правил
поводження з ув’язненими.
Глосарій: мінімальні стандартні правила щодо поводження з
ув'язненими. Пекінські правила. Токійські правила. Правила
Мандели. Стандарти поводження з засудженими. Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Відповісти на тестові питання.

Тема 6. Нагляд і
контроль за
виконанням
кримінальних
покарань

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні
покарань. 2. Відомчий контроль. 3. Управління внутрішньої
безпеки Державної пенітенціарної служби України. 4. Відділ з
питань запобігання та виявлення корупції. 5. Відділ нагляду і
безпеки Департаменту охорони, нагляду і безпеки, режиму та
контролю за виконанням судових рішень Державної пенітенціарної
служби України.

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Характеристика покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
2. Органи, які забезпечують виконання покарання, не пов’язаних з
позбавленням волі. 3. Правове регулювання і порядок виконання
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю.

Глосарій: контроль за діяльністю органів і установ виконання
покарань, форми контролю за діяльністю органів і установ
виконання покарань, види контролю за діяльністю органів і установ
виконання покарань, контроль органів державної влади, судовий
контроль, відомчий контроль, прокурорський нагляд за
дотриманням законності в установах виконання покарань,
міжнародний контроль за діяльністю органів і установ виконання
покарань, стадії контрольної діяльності, громадський контроль за
діяльністю органів і установ виконання покарань, ресоціалізація
засуджених, спостережні комісії, служби у справах дітей,
патронажні служби, ради громадськості, піклувальні ради,
батьківські комітети, методичні ради, громадські вихователі, шефи,
релігійні організації.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Розв’язати тести.
Модуль 2. Особлива частина кримінально-виконавчого права
Тема 7. Порядок
виконання
покарань, не
пов’язаних з
позбавленням волі

Тема 8. Виконання
покарання у виді
штрафу.
Виконання
покарання у виді
конфіскації майна

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань.

Тема 9. Виконання
покарання у виді
тримання в
дисциплінарному
батальйоні
військовослужбовц

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.

Глосарій: позбавлення рангу, позбавлення чину, позбавлення
кваліфікаційного класу, позбавлення права обіймати певні посади,
позбавлення права займатися певною діяльністю, службове
обмеження для військовослужбовців.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді
штрафу. 2.Органи, які виконують покарання у виді штрафу, їх
задачі та функції. 3.Добровільна сплата штрафу. 4. Примусове
виконання штрафу. 5. Права державного виконавця.
Глосарій: штраф, заміна штрафу при неможливості його сплати,
злісне ухилення від сплати штрафу, арешт майна, стягнення
активів, Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активів, одержаних від корупційних та
інших злочинів, спеціальна конфіскація.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Провести умовний комплекс заходів, пов’язаних з виконанням
покарання у вигляді конфіскації майна за запропонованим
викладачем сценарієм.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного класу. 2. Обов’язки суду по виконанню даного
покарання. 3. Обов’язку посадової особи чи органу, який
привласнив військове, спеціальне звання, ранг, чин або

ів. Виконання
покарання у виді
позбавлення
військового,
спеціального
звання, рангу, чину
або
кваліфікаційного
класу.

Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

кваліфікаційний клас.4.Правові наслідки позбавлення військового,
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 5.
Направлення і прийом засуджених військовослужбовців до
дисциплінарної військової частини.
Глосарій: позбавлення військового звання, позбавлення
спеціального звання, позбавлення рангу, позбавлення чину,
позбавлення кваліфікаційного класу, позбавлення права
обіймати певні посади, позбавлення права займатися певною
діяльністю, міри заохочення і стягнення, гауптвахта,
дисциплінарний батальйон.

Тема 10. Порядок
виконання
попереднього
ув’язнення під
варту

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 11.
Виконання
покарання у виді
громадських робіт.
Виконання
покарання у виді
виправних робіт

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 12.
Виконання
покарання у виді
обмеження волі

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект повідомлення про підозру за запропонованою
темою.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.Підстави і принципи тримання під вартою. Місця тримання під
вартою. 2. Слідчі ізолятори - основні місця тримання під вартою, їх
задачі, структура і правові основи діяльності. 3. Правовий статус
осіб, які тримаються під вартою. 4. Арешт як міра покарання.
Глосарій: попереднє ув’язнення під варту, установи виконання
покарань, місця відбування покарання, облік засуджених в УВП,
єдина система реєстрації і централізованого обліку арештованих і
засуджених, особова справа засудженого, режим в УВП, побачення
засуджених із родичами, близькими та іншими особами,
пересування засуджених без конвою і без супроводу, засоби
забезпечення режиму в УВП, право засуджених на працю,
соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Відповідно до запропонованих викладачем варіантів скуласти
режим виконання попереднього ув’язнення для різних категорій
громадян.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді
громадських та виправних робіт. 2. Органи, які виконують
громадські та виправні роботи, їх задачі, функції та компетенція.
3.Правовий статус засуджених до громадських та виправних робіт.
Глосарій: громадські роботи, виправні роботи, заходи заохочення
та стягнення, кримінально-виконавча-інспекція, відрахувань із
заробітку.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Місця відбування покарання у виді обмеження волі.
2.Направлення засуджених до обмеження волі для відбування
покарання.3. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі.
4. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.
Глосарій: обмеження волі. Виправні центри. Матеріально-побутове
забезпечення засуджених до обмеження волі. Власник
підприємства, установи, організації або уповноваженого ним
органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.
Соціально-виховна робота. Установи утримання осіб засуджених
до обмеження волі. Умови праці засуджених до обмеження волі.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Запропонувати студентам скласти план заходів контролю за
відбуванням покарання у виді обмеження волі. .

Тема 13.
Класифікація,
розподіл,
прийняття та облік
засуджених до
позбавлення волі

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 14. Основні
засоби
виправлення і
ресоціалізації
засуджених до
позбавлення волі

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 15.
Особливості
відбування
покарання у виді
позбавлення та
довічного
позбавлення волі

Відвідування
лекційного
заняття.
Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.
Виконання
навчальних
завдань

Тема 16. Підстави і
порядок звільнення
від відбування
покарання

Обговорення
теоретичного та
практичного
матеріалу на
семінарському
занятті.
Тестування.

Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань
1.Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі на певний
строк і її значення для досягнення цілей покарання. 2. Категорії
засуджених і вимоги їх роздільного тримання за видами
кримінально-виконавчих установ. 3. Правові підстави прийому та
розподілу засуджених у кримінально-виконавчі установи,
характеристика його етапів. 4. Поняття і значення обліку
засуджених.
Глосарій: категорії засуджених. Розподільчі і апеляційні комісії.
Індивідуальні і персональні наряди. Облік засуджених. Облікові
апарати. Особова справа засудженого. Відомість про наявність і
пересування засуджених. Неповнолітні, види кримінальних
покарань, які застосовуються до неповнолітніх, умови виконання
покарань щодо неповнолітніх засуджених, заохочення, які
застосовуються до неповнолітніх, стягнення, які застосовуються до
неповнолітніх.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття і нормативне закріплення виправлення і ресоціалізації
засуджених та пробації. 2. Режим в системі основних засобів
виправлення і ресоціалізації засуджених, його поняття та основні
функції пробації. 3. Праця як основний засіб виправлення і
ресоціалізації засуджених. 4. Соціально-виховна робота як засіб
виправлення і ресоціалізації засуджених.
Глосарій: ре соціалізація, виправлення засуджених. Організація
праці засуджених; форми організації праці. Утримання із заробітку
засуджених; загальноосвітнє навчання. Професійна підготовка;
регулювання комунального і матеріально-побутового забезпечення
засуджених; медична допомога. Пробація.; пробаційна програма;
суб'єкти пробації.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект апеляційної скарги.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1. Поняття та ознаки позбавлення волі. Види кримінальних
покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 2. Особливості
виконання покарань неповнолітніми. 3. Особливості відбування
покарання засудженими жінками. 4. Порядок і умови виконання та
відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.
Глосарій: : відбування покарання. Місця позбавлення волі.
Виправні колонії. Виправні центри. Будинки дитини. Організація
навчально-виховного процесу. Виховні колонії. Покарання у виді
довічного позбавлення волі, місця відбування покарання у виді
довічного позбавлення волі, умови відбування покарання у виді
довічного позбавлення волі, правовий статус засуджених до
довічного позбавлення волі, право засуджених до довічного
позбавлення волі звернутися з клопотанням про помилування.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. Скласти проект ухвали суду.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань:
1.. Підстави звільнення від відбування покарання. 2. Класифікація
підстав звільнення від відбування покарання.3. Звільнення від
відбування покарання у зв’язку із закінченням строку покарання,
призначеного вироком суду.4. Звільнення від відбування покарання
на підставі Закону України “Про амністію” та акта про
помилування.

Виконання
навчальних
завдань

Глосарій: звільнення від відбування покарання у виді позбавлення
волі, звільнення в зв’язку з відбуттям призначеного судом строку
покарання, звільнення на підставі закону про амністію, амністія,
види амністії, категорії осіб, щодо яких не застосовується амністія,
звільнення на підставі акту про помилування, помилування, види
помилування, звільнення у зв’язку зі скасуванням вироку,
звільнення у зв’язку зі закриттям кримінальної справи, звільнення
у зв’язку із закінченням строків давності виконання
обвинувального вироку, умовно-дострокове звільнення від
відбування покарання, звільнення на підставі хвороби, документи,
які оформлюються при звільненні, заходи соціальної адаптації
щодо звільнених, нагляд і контроль за звільненими.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на занятті.
4. Вирішити практичне завдання (кейси).
5. За власно вигаданою ситуацією або конкретним прикладом з
судової практики складіть документ, який дозволяє визначити
підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

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.
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/neformalna-osvita; Положення
про зарахування результатів неформальної освіти.

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів

Модуль 1 (теми 1-8): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного
питання на семінарському занятті (1 бал); тестування (0 балів); виконання завдань,
передбачених планом самостійної роботи (1 бал); поточна модульна робота (16
балів)
Модуль 2 (теми 9-18): відвідування лекції (0 балів); обговорення теоретичного
питання на семінарському занятті (1 бал); тестування (0 балів); виконання завдань,
передбачених планом самостійної роботи (1 бал); поточна модульна робота (11
балів)
Екзамен
Разом

30

30
40
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
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
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