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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 
освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

вечірня 
форма 

навчання 
Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
залікових модулів – 1 
 
змістових модулів – 3 

 
 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 
_10 Природничі науки_ 

(шифр і назва) 
 

Спеціальність  
_103 Науки про Землю_ 

(код і назва) 
 
 

Рівень вищої освіти: 
 

Третій (освітньо-науковий) 

Вибіркова 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 
4-й 

Лекції 
 12 год. 

Практичні, семінарські 
10 год. 

Лабораторні 
Не передбачено 

Самостійна робота 

68  год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

залік 
 

* у денній та вечірній формах навчання ідентична кількість годин    
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – отримання аспірантами знань про фундаментальні та 

прикладні досягнення морської геології на національному та міжнародному полі, 
а також про їх досягнення і перспективи в Україні. 

Завдання дисципліни:  
• сформувати у аспірантів міцні знання про досягнення морської геології; 
• сформувати у аспірантів базу знань про практичні результати 

досліджень в морської геології ретельно земної кори морів та океанів; 
• навчити аспірантів критично аналізувати дані і методи досліджень, 

виявляти закономірності у підходах до вивчення та оцінки результатів 
досліджень та формувати власну думку на досягнення і недоліки тих чи 
інших досліджень; 

• підготувати аспірантів до наукових досліджень з використанням знань 
про сучасні методи морських геологічних досліджень; 

• забезпечити навички аспірантів інтерпретувати результати морських 
геологічних досліджень та їх зіставлення з сучасними поглядами та 
теоріями; 

• адаптувати аспірантів до майбутньої роботи в наукових та промислових 
установах, пов’язаних з морською геологією, в Україні та за кордоном. 

 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 
а) інтегральних (ІК): 

• Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері геології із залученням 
отриманих знань із суміжних навчальних дисциплін, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних  
практик. 

б) загальних (ЗК):  
• ЗK 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
• ЗК 04. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 
• ЗК 05. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
• ЗК 07. Здатність спілкуватися  на фахову тематику з експертами з  інших 

галузей. 
в) спеціальних (фахових) (СК):  

• СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 
характеру в сфері морської геології, палеонтології, інженерної геології, 
гідрогеології), оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

• СК 05. Здатність використовувати новітні інформаційно-комунікаційні 
технології, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній 
діяльності. 

• СК 06. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення, 
застосування  наявних фундаментальних та створення нових цілісних знань 
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• СК 08. Здатність демонструвати глибинні знання та розуміння основних 
концепцій, важливих фактів, принципів та теорій з геології. 

• СК 10. Здатність демонструвати знання сучасного стану, основних тенденцій 
та перспектив розвитку геологічної науки, орієнтуватись в сучасних 
проблемах наукових досліджень в галузі геології та суміжних науках, 
продукувати нові ідеї при вирішенні дослідницьких і практичних задач. 
 
Очікувані результати навчання.  
Кінцеві програмні результати навчання (РН), формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна «Сучасні досягнення морської геології»: 
• РН 01. Концептуальні наукові та практичні знання новітніх напрямків 

геологічних досліджень та їх критичне  осмислення для розширення 
інформаційного простору і формуванні професійної свідомості. 

• РП 03. Грунтовне розуміння філософської методології пізнання, ключових 
засад професійної та наукової етики, системи морально-культурних 
цінностей. 

•  РН 04. Здатність застосовувати концептуальні та методологічні засоби 
предметних галузей геології (морська геологія, палеонтологія, інженерна 
геологія, гідрогеологія тощо) у власних дослідженнях, професійної діяльності 
та у викладацькій практиці. 

• РН 13. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести 
відповідальність за новизну наукових досліджень та прийнятих експертних 
рішень, здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

• РН 15.  Здатність дотримуватись принципів академічної доброчесності у 
наукових дослідженнях та викладацько-педагогічній діяльності. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен : 

знати: 
• основні досягнення морської геології в галузі геотектоніки і вирішення 

питань історії формування та розвитку земної кори і геологічної будови 
морів та океанів; 

• основні досягнення сучасних геофізичних досліджень морів та океанів та їх 
значення для різних галузей науки та практики; 

• основні досягнення в галузі морських геолохімічних досліджень досягнення 
донних відкладів морів і океанів; 

• основні досягнення в галузі океанічного мінералоутворення; 
• основні досягнення мікропалеонтології як основи стратиграфії осадових 

товщ морів та океанів; 
• основні досягнення в галузі геоморфології та батиметрії морського дна для 

його 3D-моделювання; 
• основні досягнення в галузі корисних копалин дна морів і океанів та 

перспективи їхньої розробки у світі; 
• основні досягненні геоекологічних досліджень та їх значення для сталого 

розвитку окремих морських регіонів; 
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• міжнародні та національні бази даних з морської геології з точки зору їх 
використання для науково-дослідницьких робіт аспіранта; 

• сучасні досягнення морської геології та персоналій в Україні; 
• науковий потенціал, лабораторну та матеріально-технічну базу основних 

науково-дослідних установ України у галузі морської геології. 
вміти:  
• критично аналізувати, мислити та виявляти основні закономірності при 

вивченні результатів морських геологічних досліджень; 
• критично оцінювати фундаментальні і практичні наукові досягнення, 

опираючись на аналіз засобів отримання геологічної інформації і 
інтерпретації результатів ; 

• обґрунтовано обирати та використовувати існуючі бази даних і джерела 
отримання геологічної інформації; 

• презентувати результати наукових досліджень дна морів і океанів на 
національному та світовому рівні. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що становить 3 
кредити ЄКТС. 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Фундаментальні досягнення морської геології. 

Тема 1. Досягнення морської геології в галузі геотектоніки. 
Тема 2. Досягнення морської геології в галузі геофізики, геохімії, мінералогії і 
палеонтології. 
Тема 3. Досягнення палеонтологічних/мікропалеонтологічних досліджень для 
стратиграфії і геохронології товщі осадових порід дна морів та океанів.  

Змістовий модуль 2. Практичні досягнення морської геології.  
Тема 4. Втілення геоморфологічних та батиметричних досліджень у практику 
промислового використання дна морів та океанів. 
Тема 5. Втілення дослідження корисних копалин у практику промислового 
використання дна морів та океанів.  
Тема 6. Втілення геоекологічнх досліджень у практику промислового 
використання дна морів та океанв. 

Змістовий модуль 3. Досягнення та перспективи розвитку морської геології в 
Україні. 

Тема 7. Основні геологічні науково-дослідні установи та видатні науковці в сфері 
морської геології України. 
Тема 8. Досягнення та перспективи розвитку української морської геології та її 
стан на міжнародної арені.  
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4. Структура навчальної дисципліни  
 
 

Назви змістових модулів і тем 
 

Кількість 
годин 
Денна, 
вечірня 
форма 
Лекції 

Змістовий модуль 1. Фундаментальні досягнення морської геології. 
Тема 1. Досягнення морської геології в галузі геотектоніки 1 
Тема 2. Досягнення морської геології в галузі геофізики, 
геохімії, мінералогії і палеонтології. 

1 

Тема 3. Досягнення палеонтологічних/мікропалеонтологічних 
досліджень для стратиграфії і геохронології товщі осадових 
порід дна морів та океанів.  

1 

Разом за змістовим модулем 1 3 
Змістовий модуль 2. Практичні досягнення морської геології.  

Тема 4. Втілення геоморфологічних та батиметричних 
досліджень у практику промислового використання дна морів та 
океанів. 

2 

Тема 5. Втілення дослідження корисних копалин у практику 
промислового використання дна морів та океанів. . 

1 

Тема 6. Втілення геоекологічнх досліджень у практику 
промислового використання дна морів та океанв.  

3 

Разом за змістовим модулем 2 6 
Змістовий модуль 3. Досягнення та перспективи розвитку морської 
геології в Україні. 

Тема 7. Основні геологічні науково-дослідні установи та 
видатні науковці в сфері морської геології України.  

1 

Тема 8. Досягнення та перспективи розвитку української 
морської геології та її стан на міжнародної арені.  

2 

Разом за змістовим модулем 3 3 
Усього годин  12 

 
4. Теми семінарських занять  

Не передбачено 
 

6. Теми практичних занять   
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Значення досягнень морської геології та новітніх технологій 
у пошуках нафти та газу на дні морів та океанів. 

1 

2 Сучасні дослідження дна морів і океанів із застосуванням 
космічних технологій 

1 
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3 Досягнення морської мікропалеонтології у 
стратиграфічних та геохронологічних дослідженнях 
Світового океану. 

1 

4 Найільш вагомі міжнародні проекти з морських геології.    1 
5 Геоархеологічні дослідження шельфів внутрішніх морів 

Європи: досягнення та перспективи.  
2 

6 Нетрадиційні ресурси вуглеводнів на дні морів та океанів:   
досягнення та перспективи  

2 

7 Роль досягнень у геофізиці у пошуках корисних копалин на 
дні морів та океанів. 

2 

 Усього 10 
                                                                                                            
                                                                                                          

7. Теми лабораторних занять  
Не передбачено  

 
8. Самостійна робота  

 
№ 
з/п 

Назва теми Вид 
діяльності 

Кількість 
годин 

1 Підготовка до лекцій  
 

самостійне 
опрацювання 
тем лекції, 
складання і 

обробка 
конспекту  

20 

2 Значення досягнень морської геології та 
новітніх технологій у пошуках нафти та газу на 
дні морів та океанів. 

підготовка до 
практисного 

заняття 

5 

3 Сучасні дослідження дна морів і океанів із 
застосуванням космічних технологій. 

підготовка до 
практисного 

заняття 

5 

4 Досягнення морської мікропалеонтології у 
стратиграфічних та геохронологічних 
дослідженнях Світового океану. 

підготовка до 
практисного 

заняття 

5 

5 Найільш вагомі міжнародні проекти з морських 
геології.    

підготовка до 
практисного 

заняття 

5 

6 Нетрадиційні ресурси вуглеводнів на дні морів 
та океанів:   досягнення та перспективи.  

підготовка до 
практисного 

заняття 

8 

7 Роль досягнень у геофізиці у пошуках корисних 
копалин на дні морів та океанів. 

підготовка до 
практисного 

заняття 

10 
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9 Написання есе самостійне 
опрацювання 
літератури 

10 

 Разом   68 
 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
не передбачено навчальним планом 

 
Індивідуальна робота – консультації за розкладом викладача. 

 
10. Методи навчання 

 
1. Словесні (лекції; пояснення, бесіди). 
2. Наочні (ілюстрування; демонстрування PowerPoint; самостійне 
спостереження). 
3. Практичні і теоретичні знання (семінарські заняття) 
4. Методи виконавчого, репродуктивного та пошукового навчання при 
виконанні самостійної роботи. 
5. Індивідуальні та групові консультації. 

 
11. Методи контролю 

 
1. Контрольні роботи (тест за змістовим модулем, підсумковий тест). 
2. Опитування на лекції. 
3. Написання есе. 
4. Опитування на семінарських заняттях. 

 
12. Питання для поточного контролю 

1. Фундаментальні досягнення морських геологічних досліджень 
2. Практичні результати геологічних досліджень дна морів і океанів 
3. Досягнення морської геології в галузі геотектоніки. 
4. Досягнення морської геології в галузі палеонтології та мікропалеонтології. 
5. Основні досягнення морської геології в галузі вирішення питань історії 

розвитку і геологічної будови окремих морських і океанічних регіонів . 
6. Досягненя сучасних геофізичних досліджень морів і океанів та їх значення. 
7. Сучасні геоархеологічні дослідження шельфів внутрішніх морів.  
8. Роль космічних технологій у вивченні морського дна.  
9. Досягнення досліджень океанічного мінералоутворення. 
10. Досягнення морської геології у питаннях вивчення глобальних змін клімату 

та рівня океану. 
11. Можливості 3D-моделювання морського дна. 
12. Сучасний стан дослідження корисних копалин дна морів і океанів. 
13. Досягнення морської геології у встановленні нафтогазоностного потенціалу 

морських шельфів 
14. Сучасний стан досліджень газогідратів 
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15. Геоекологічні спостереження в морях і океанах: значення для людства 
16. Досягненні морських геоекологічних досліджень та їх значення для сталого 

розвитку прилеглих морських регіонів. 
17. Дослідження морського забруднення донних відкладах морів та його 

значення 
18. Морська геологія в Україні: досягнення, сучасний стан досліджень та 

перспективи розвитку 
19. Досягнення українських науковців в галузі морської геології і перспективи 

розвитку галузі.  
20. Науковий потенціал, лабораторна та матеріально-технічна база основних 

науково-дослідних установ України у галузі морської геології 
21. Сучасна діяльність Національного антарктичного наукового центру у галузі 

морської геології України 
22. Найбільш важливі міжнародні науково-дослідні проекти в галузі морської 

геології иа мплементація їх результатів. 
23. Міжнародні та національні бази даних з морської геології, які надають 

можливість отримання даних для науково-дослідницьких робіт. 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Поточний та періодичний контроль 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Індивідуальне 

самостійне 
завдання 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 22 
100 6 6 6 6 6 6 6 6 

Контрольна робота за 
змістовим модулем 1 

Контрольна робота за 
змістовим модулем 2 

Контрольна робота за 
змістовим модулем 3 30 
 

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 

не зараховано з 
обов’язковим 
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повторним вивченням 
дисципліни 

повторним вивченням 
дисципліни 

   

Оцінка за   
національною  

шкалою 

Теоретична підготовка  Практична підготовка 

Здобувач освіти 

Відмінно  у повному обсязі володіє 
навчальним  матеріалом, вільно, 
самостійно та  аргументовано 
його викладає під час  усних 
виступів та письмових  
відповідей; глибоко та всебічно  
розкриває зміст теоретичних 
питань,  використовуючи при 
цьому  нормативну, обов’язкову 
та  додаткову літературу; робить  
самостійні висновки, виявляє  
причинно-наслідкові зв’язки;  
самостійно знаходить додаткову  
інформацію та використовує її 
для  реалізації поставлених перед 
ним  завдань. Здобувач здатен 
виділяти  суттєві ознаки 
вивченого за  допомогою 
операцій синтезу, аналізу,  
виявляти причинно-наслідкові  
зв’язки, формувати висновки і  
узагальнення, вільно оперувати  
фактами та відомостями. 

глибоко та всебічно розкриває  
сутність практичних/ 
розрахункових завдань,  
використовуючи при цьому  
нормативну, обов’язкову та  
додаткову літературу; може  
аргументовано обрати  
раціональний спосіб виконання  
завдання й оцінити результати  
власної практичної діяльності;  
виконує творчі завдання та  
ініціює нові шляхи їх виконання;  
вільно використовує набуті  
теоретичні знання при аналізі  
практичного матеріалу; проявляє  
творчий підхід до виконання  
індивідуальних та колективних  
завдань при самостійній роботі. 

Добре  достатньо повно володіє 
навчальним  матеріалом, 
обґрунтовано його  викладає під 
час усних виступів та  письмових 
відповідей,  використовуючи при 
цьому  нормативну та 
обов’язкову  літературу; при 
представленні деяких  питань не 
вистачає достатньої  глибини та 
аргументації, застосовує  знання 
для розв’язання стандартних  
ситуацій; самостійно аналізує,  
узагальнює і систематизує 
навчальну  інформацію, але 
допускаються при  цьому окремі 
несуттєві неточності та  незначні 

правильно вирішив більшість  
розрахункових /тестових завдань  
за зразком; має стійкі навички  
виконання завдання 
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помилки. 

Задовільно  володіє навчальним матеріалом 
на  репродуктивному рівні або 
відтворює  певну частину 
навчального матеріалу  з 
елементами логічних зв’язків, 
знає  основні поняття 
навчального  матеріалу; має 
ускладнення під час  виділення 
суттєвих ознак вивченого;  

може використовувати знання в  
стандартних ситуаціях, має  
елементарні, нестійкі навички  
виконання завдання. Правильно  
вирішив половину  
розрахункових/тестових завдань.  
Здобувач має ускладнення під  

 під час виявлення причинно 
наслідкових зв’язків і 
формулювання  висновків.  

час виділення суттєвих ознак  
вивченого; під час виявлення  
причинно-наслідкових зв’язків і  
формулювання висновків. 

Незадовільно з  
ожливістю   
повторного   
складання 

володіє навчальним матеріалом  
поверхово й фрагментарно (без  
аргументації та обґрунтування);  
безсистемно виокремлює 
випадкові  ознаки вивченого; не 
вміє робити  найпростіші 
операції аналізу і  синтезу; 
робити узагальнення,  висновки; 
під час відповіді  допускаються 
суттєві помилки 

недостатньо розкриває сутність  
практичних завдань,  допускаючи 
при цьому суттєві  неточності, 
правильно вирішив  окремі 
розрахункові/тестові  завдання за 
допомогою  викладача, відсутні 
сформовані  уміння та навички. 

Незадовільно 
з  
обв’язковим  
повторним   
вивченням   
дисципліни 

не володіє навчальним матеріалом  виконує лише елементи  
завдання, потребує постійної  
допомоги викладача 

 
14. Методичне забезпечення 
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ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО 
КОНТРОЛЮ 

 
Змістовий модуль 1  

Фундаментальні досягнення морських геологічних досліджень  
1. Досягнення морської геології в галузі геотектоніки. 
2. Значення досліджень земної кори океанів у формуванні сучасних уявлень про 

історію геологічного розвитку Землі 
3. Основні досягнення морської геології в галузі вирішення питань історії розвитку і 

геологічної будови окремих морських і океанічних регіонів . 
4. Результати сучасних геофізичних досліджень морів і океанів та їх значення. 
5. Сучасні геофізичні дослідження дна морів і океанів із застосуванням космічних 

технологій 
6. Досягнення морської геології у вирішенні питань геохімії океанічної земної кори і 

донних відкладів морів і океанів; 
7. Досягнення досліджень океанічного мінералоутворення. 
8. Результати стратиграфічних і геохронологічних досліджень осадового чохлу дна 

морів та океанів. 
9. Досягнення морської геології у питаннях вивчення глобальних змін клімату 

 
Змістовий модуль 2 

Практичні результати геологічних досліджень дна морів і океанів. 
1. Сучасні досягнення морської геології у галузі геоморфологічних та 

батиметричних досліджень дна морів і океанів, 
2. Можливості 3D-моделювання морського дна. 
3. Сучасний стан дослідження корисних копалин дна морів і океанів. 
4. Досягнення морської геології у встановленні нафтогазоностного потенціалу 

морських шельфів 
5. Сучасний стан досліджень газогідратів 
6. Досягнення у вивченні глибоководних поліметалевих сульфідів 
7. Сучасні досягнення у дослідженні глибоководних кобальтових корок 
8. Сучасні досягнення у дослідженні залізомарганцевих конкрецій 
9. Геоекологічні спостереження в морях і океанах: значення для людства 
10. Досягненні морських геоекологічних досліджень та їх значення для сталого 

розвитку окремих морських регіонів. 
11. Дослідження морського сміття у донних відкладах морів та його значення 

 
Змістовий модуль 3 

Морська геологія в Україні: досягнення, сучасний стан досліджень та 
перспективи розвитку. 

1. Досягнення українських науковців в галузі морської геології і перспективи 
розвитку галузі.  

2. Науковий потенціал, лабораторна та матеріально-технічна база основних науково-
дослідних установ України у галузі морської геології 



 16 

3. Сучасна діяльність Національного антарктичного наукового центру у галузі 
морської геології 

4. Найбільш відомі міжнародні науково-дослідні проекти в галузі морської геології, 
імплементація їх результатів. 

5. Міжнародні та національні бази даних з морської геології, які надають 
можливість отримання даних для науково-дослідницьких робіт.  
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

1. Значення досліджень земної кори океанів у формуванні сучасних уявлень про 
історію геологічного розвитку Землі  

2. Сучасні геофізичні дослідження дна морів і океанів із застосуванням космічних 
технологій 

3. Досягнення морської геології у питаннях глобальних змін клімату 
4. Досягнення морської геології у встановленні нафтогазоностного потенціалу 

морських шельфів 
5. Корисні копалини майбутнього: газогідрати, кобальтовмісні залізомарганцеві 

конкреції, глибоководні поліметалеві сульфіди 
6. Геоекологічні спостереження в морях і океанах: значення для сталого розвитку 

окремих морських регіонів і для людства в цілому 
7. Дослідження морського сміття у донних відкладах морів та його значення 
8. Сучасна діяльність Національного антарктичного наукового центру у галузі 

морської геології 
9. Міжнародні і національні бази даних по морям і океанам як джерело інформації 

для проведення наукових досліджень 
 

ТЕМИ ЕСЕ 
1. Будова дна морів і океанів – ключ до розшифрування геологічних процесів 

планети 
2. Вплив результатів морських геологічних досліджень на стратегічне планування 

розвитку нових напрямків видобутку корисних копалин 
3. Практичне застосування 3D-моделювання морського дна. 
4. Оцінка перспективності видобутку глибоководних корисних копалин на підставі 

сучасних досягнень морської геології 
5. Вплив досягнень морської геології на нарощування сировинного потенціалу країн 

за рахунок морських і океанічних родовищ корисних копалин 
6. Залучення українських морських геологів до участі в міжнародних наукових 

проектах 
7. Морські геологічні дослідження в рамках запланованого ООН Десятиріччя науки 

про океан 
8. Значення результатів морських геологічних досліджень у прогнозування 

глобальних змін клімату 
9. Доступність міжнародних і національних баз даних по морям і океанам для 

проведення наукових досліджень 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕСЕ 
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1. Структура – короткі повідомлення оформлюються на папері (2-3 сторінки) або у 

вигляді короткої презентації із використанням застосунків для створення 
презентацій. Друкований текст –14 кегль, інтервал 1,5, Times New Roman. 
Вимогою до презентації є яскравість, інформативність, презентабельність (5-7 
слайдів для короткого повідомлення). Усі матеріали мають супроводжуватись 
переліком використаних інформаційних джерел.   

2. Критерії для оцінювання: 
- своєчасність виконання; 
- самостійність виконання (у разі доведеного плагіату бали за роботу 
анулюються); 
- повнота, грамотність і коректність розкриття основних положень; 
- творчий підхід до постановки і реалізації завдання; 
- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність,  
- логічність, мовна грамотність, якість оформлення тощо). 
- вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних завдань. 
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