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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 3 

 

 

годин – 90 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

3 4 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

20  год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: на основі отриманих знань з юридичної психології сформувати у 

студентів уміння аналізувати психічні явища і закономірності у сфері відносин, які 

регулюються правом, та забезпечити розуміння психологічних особливостей поведінки 

людини і соціально-психологічної сутності правового регулювання. 

Завдання дисципліни:  
- ознайомити студентів з системою основних положень та понять юридичної 

психології, головними напрямками та сучасні дослідженнями з юридичної психології;  

- ознайомить студентів з закономірностями виникнення та формування психічних 

властивостей людини, які спонукають її до протиправних дій; 

- розширити уявлення про психологічні можливості досягнення ефективної 

професійної діяльності в сучасних умовах правових відносин;  

- ознайомить студентів з проблемами віктимності особистості та психологічними 

особливостями праці с делінквентними підлітками; 

- вчити студентів визначати психологічні закономірності стосунків та поведінки 

людей в умовах права;  

- формувати вміння використовувати отримані в процесі засвоєння даного курсу 

знання у професійній діяльності майбутніх психологів.  

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

- ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

-ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

- СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до 

запиту. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців.  

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

- знати: психологічні особливості правового опосередкування поведінки 

особистості (групи) у сфері правової дійсності; предмет та головні категорії юридичної 

психології; історію становлення та розвитку методології сучасної юридичної психології; 

головні підходи до трактування психологічної консультації і судово-психологічної 

експертизи, пенітенціарної психології; 

− вміти: застосовувати методи юридичної психології у практичній діяльності; 

використовувати психологічні знання при вирішенні питань правового регулювання; 

аналізувати психологічний зміст і структуру правопорушення; на основі психологічного 

аналізу прогнозувати та попереджати можливі порушення правових норм; використовувати 
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психологічні технології ефективного спілкування, раціональної поведінки та методики 

психологічного захисту у ситуаціях юридичної діяльності; складати психологічний портрет 

людини; організовувати та проводити прикладні дослідження у сфері юридичної 

психології. 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Основна частина юридичної психології. 

Тема 1. Історія юридичної психології. Передумови виникнення юридичної 

психології як науки. Рання історія юридичної психології: XVI ст. - перша половина XIX ст. 

Оформлення юридичної психології як науки: кінець XIX ст. - ХХІ ст. Історія розвитку 

юридичної психології в межах України. 

Тема 2. Методологічні основи юридичної психології. Зв'язок юридичної 

психології з філософськими, юридичними, психологічними та ін.. науками. Об'єкт, предмет 

і завдання юридичної психології. Принципи, категорії і поняття. Розвиток структури 

юридичної психології. Класифікація методів.  

Тема 3. Індивідуально-психологічні особливості особистості в юридичної 

психології. Система пізнавальних психічних процесів. Система емоційно - вольових 

процесів. Темперамент. Характер. Мотивація, установки, спрямованість, ціннісні 

орієнтації. Особистість і соціальна група в юридичної психології. 

Тема 4.  Методи психологічного впливу, що використовуються в юридичній 

практиці метод переконання, метод прикладу, метод навіювання, передачі (приховування) 

інформації, рефлексії, постановки та зміни мислених завдань. Методи психологічної 

діагностики, що використовуються в юридичній психології.  

 Змістовий модуль 2. Спеціальна частина юридичної психології 

Тема 5. Кримінальна психологія. Методологічні основи кримінальної психології. 

Причинний комплекс і психологія особистості злочинця. Мотивація правопорушення. 

Потяги и мотиви правопорушення. Психологія правопорушення: поняття, види, 

характеристика, структура. Типологія особистості злочинця. Психологія потерпілого. 

Тема 6. Кримінально - психологічні особливості злочинності неповнолітніх. 

Риси характеру, які проявляються в протиправній поведінці. Регламентація злочинних груп 

неповнолітніх. Стратифікація підлітків у кримінальній ієрархії. Роль асоціальної 

референтної групи в формуванні особистості правопорушника. Субкультура кримінального 

середовища неповнолітніх: татуювання жаргон, невербальні засоби спілкування. Роль 

асоціальної референтної групи в формуванні особистості правопорушника. Види 

правопорушень и злочинів, які вчиняються неповнолітніми. 

Тема 7. Віктимологія: психологія поведінки «жертви». Предмет, історія та 

методологія. Віктимізація і віктімность. Віктимологія насильницьких злочинів, 

Стокгольмський синдром. 

Тема 8. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна характеристика 

психологічних особливостей слідчої діяльності; психологічні особливості огляду місця 

події; психологія обшуку і затримання; специфіка допиту (потерпілого і свідка; 

підозрюваного і обвинуваченого; при проведенні очної ставки); психологія впізнання; 

специфіка пізнання живої людини, трупа, предмета. Психологічні особливості проведення 

слідчого експерименту. Психологія перевірки показань на місці. 

Тема 9. Судово-психологічна експертиза. Цілі, завдання та методи судово - 

психологічної експертизи. Судово - психологічна експертиза емоційних станів. Різні види 

судово - психологічних експертиз: експертиза індивідуально - психологічних особливостей, 

посмертна експертиза, психолінгвістична експертиза, експертиза потерпілих у справах про 

сексуальні злочини. Профайлінг. 

Тема 10. Пенітенціарна психологія. Предмет та завдання пенітенціарної 

психології. Психологія позбавленого волі та засудженого. Психологічні особливості 

злочинної субкультури в місцях позбавлення волі. Психологічні аспекти проблеми 

покарання  та виправлення засуджених. Задачі і фактори ресоціалізації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

 

    Змістовий модуль 1.   Основна частина юридичної психології. 

Тема 1.  

Історія юридичної 

психології 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема  2. 

Методологічні 

основи юридичної 

психології 

8 2    6 10 2    8 

Тема 3. 

Індивідуально-

психологічні 

особливості 

особистості в 

юридичної 

психології. 

8 2    6 8     8 

Тема 4. Методи 

психологічного 

впливу, 

використовувані в 

юридичній 

психології 

10 2 2   6 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

36 8 4   24 36 4    32 

 Змістовий модуль 2.     Спеціальна частина юридичної психології. 

Тема 5. 

Кримінальна 

психологія 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 6. 

Кримінально - 

психологічні 

особливості 

злочинності 

неповнолітніх  

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 7. 

Віктимологія: 

психологія 

поведінки «жертви» 

10 2 2   6 10  2   8 

Тема 8. Психологія 

оперативно-

розшукової 

діяльності 

8 2    6 8     8 

Тема 9. Судово-

психологічна 

експертиза. 

8 2    6 8     8 
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Тема 10. 

Пенітенціарна 

психологія 

8 2    6 8     8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

54 12 6   36 54 2 4   48 

Усього годин 90 20 10   60 90 6 4   80 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія «Юридичної психології» 2 

2 Нові напрямки діагностики у юридичній психології. 2 

3 Психологія спілкування та конфлікту в юридичній діяльності. 2 

4 Кримінально – психологічні особливості злочинності 

неповнолітніх. 

2 

5 Особливості деяких видів злочинів та особистості злочинця. 2 

 Разом  10 год. 

 

6. Теми практичних  занять 

Практичні заняття не передбачені 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Доповіді-презентації: 

1. Біологізаторський підхід до вивчення злочинності: Ч.Ломброзо, 

Е. Феррі, Р. Гарофало. 

2. Причини злочинності як соціального явища: Е. Дюркгейм, Ж. 

Кетле, Л. Леві – Брюль 

3. Агресія як причина насильницьких злочинів: З. Фройд, А. 

Адлер, Е. Фромм. 

4. Агресія як причина насильницьких злочинів: А. Бандура 

5. Теорія соціальної аномії Р. Мертона 

6. Г. Тард: «Порівняльна злочинність» та «Філософія покарання» 

7. Теорія «нейтралізації» Д. Матса та Т. Сайкса 

8. Г. Гросс "Кримінальна психологія". 

10 15 

2.  Доповіді-презентації: 

9. Історія створення детектора брехні: Р. Лурія, Ларсон, Л. Кілер. 

10. Історія становлення психолінгвістики 

11. Застосування психолінгвістики у юридичній психології. 

12. Феномен «брехня» та її психологічна природа. 

12. Психологія брехні: Пол Екман 

13. Методи та методики діагностики брехні. 

14. Застосування комп'ютерного відеоокулографа у юридичній 

психології 

10 15 
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15. Технології аналізу голосу: Sense NEMESYSCO, ЛоРеАн 

3.  Реферати: 

16. Стрес як конфліктний емоційний стан; шляхи корекції. 

17. Конфліктні емоційні стани: фрустрація, афект; їх кримінально 

– правовий аспект 

18. Психологія спілкування та конфлікту в юридичній діяльності. 

19. Мова та засоби невербального спілкування у діяльності 

юридичного працівника 

20. Психо-профілактика негативних психологічних станів та 

емоційного вигоряння у роботі юриста. 

Практичне завдання: 

21. Створить зрівняльну таблицю  психологічних якостей 

юридичних робітників (судді, адвоката, прокурора, слідчого, 

оперативного працівника) по параметрам когнітивна, регулятивна, 

комунікативна сфери та індивідуально-психологічні якості 

особистості. 

 

10 10 

4.  Доповіді-презентації: 

22. Біологічні чинники детермінації злочинного поведінки. 

23. Соціальні чинники у детермінації злочинної поведінки. 

24. Соціо-психологічні особливості підліткового віку. 

25.Особливості юридичної роботи з неповнолітніми: потерпілими, 

свідками, правопорушниками. 

26. Регламентація злочинних груп неповнолітніх. 

27. Стратифікація підлітків у кримінальній ієрархії. 

28. Роль асоціальної референтної групи у формуванні особистості 

правопорушника. 

29. Субкультура кримінального середовища неповнолітніх: 

татуювання жаргон, невербальні засоби спілкування. 

10 15 

5.  Доповіді-презентації: 

30. Типи особистості та психологічні особливості корисливо-

утилітарних злочинців. 

31. Феномен вбивства у ракурсі психологічного аналізу; типи 

вбивць. 

32. Класифікації серійних сексуальних вбивств та типології їх 

осіб, які вчинили. 

33. Поняття комп'ютерних злочинів та історія їх виникнення: 

світовий досвід. 

34. Психологія комп'ютерних злочинів та особистості 

комп'ютерного злочинця (ілюструвати реальними прикладами). 

35. Історичні витоки тероризму: світовий досвід. 

36. Поняття «тероризм», його класифікація. 

37. Психологічні особливості особистості терориста; класифікація 

психологічних моделей терористів 

10 15 

6.  Реферат + практичне завдання 

38. Основні етапи становлення судово-психологічної експертизи з 

ХХ століття до наших днів. 

39. Судово-психологічна експертиза фізіологічного афекту та 

інших психічних станів: світовий досвід. 

40. Судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних 

особливостей: світовий досвід. 

41. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх 

обвинувачених: світовий досвід. 

10 10 
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42. Посмертна судово-психологічна експертиза: світовий досвід. 

43. Поняття «Комплексна психолого-психіатрична експертиза», її 

значення та особливості: світовий досвід. 

44. Кримінальний профайлінг. 

 Разом 60 80 

 

9. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно  Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 



 10 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре  Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно  Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 

сформовані уміння та навички. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 

4 самостійність та змістовність виконання практичного 

завдання. Його відповідність поставленим цілям. 

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
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відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Передумови виникнення юридичної психології як науки 

2. Первинне оформлення юридичної психології як науки (XVI ст. - перша половина XIX 

ст.). 

3. Оформлення юридичної психології як науки: кінець XIX ст. - ХХІ ст.  

4. Історія розвитку юридичної психології в межах України. 

5. Система юридичної психології та її взаємозв'язок з іншими науками 

6. Методологічні основи юридичної психології 

7. Класифікація методів юридичної психології 

8. Агресія у сучасних підходах психологічної науки. 

9. Пізнавальні психічні процеси в юридичній психології 

10. Емоційно - вольові процеси в юридичній психології 

11. Темперамент особистості і його облік в юридичній психологіі. 

12. Облік здібностей і характеру особистості в юридичній психології. 

13. Індивідуально - психологічні особливості особистості в юридичній психології 

14. Мотиваційно - потребова сфера особистості в юридичній психології 

15. Особистість і соціальна група в юридичної психології. 

16. Методи психологічного впливу, що використовуються в юридичній практиці. 

17. Методи психологічної діагностики особистості, що використовуються в юридичній 

психології.  

18. Помилки сприйняття особистості і їх причини 

19. Методологічні основи кримінальної психології.  

20. Причинний комплекс і психологія особистості злочинця.  

21. Потяги, мотиви та мотвація правопорушення.  

22. Психологія правопорушення: поняття, види, характеристики.  

23. Типологія особистості злочинця.  

24. Біосоціальні чинники в детермінації злочинної поведінки 

25. Біологічні чинники в детермінації злочинної поведінки 

26. Соціальні чинники в детермінації злочинної поведінки 

27. Психологічні особливості  корисливо-утілітарних злочинців 

28. Психологічні особливості ґвалтівників  

29. Психологічні особливості вбивць 

30. Психологічні особливості сексуальних вбивць - маніяків 

31. Психологічні особливості жінок - злочинниць 

32. Кримінально - психологічні особливості злочинності неповнолітніх.  

33. Психологічні особливості слідства у справах неповнолітніх 

34. Особливості злочинних груп неповнолітніх 

35. Субкультура кримінального середовища неповнолітніх: татуювання, 

36. Субкультура кримінального середовища неповнолітніх: жаргон 

37. Субкультура кримінального середовища неповнолітніх: невербальні засоби 

спілкування.  

38. Види правопорушень и злочинів, які вчиняються неповнолітніми. 

39. Проблеми неповнолітніх в юридичній психології: девиантність, делінквентність, 

адиктивність. 

40. Соціо-біологічні передумови девіантної поведінки підлітків 

41. Історія становлення «Віктимології» як науки о психології поведінки «жертви».       

42. Методологія віктимології. 

43. Віктимізація і віктімність. 

44. Віктимологія насильницьких злочинів. 

45. Стокгольмський синдром як захисно-несвідомий травматичний зв'язок між жертвою і 

агресором в процесі захоплення. 

46. Загальна психологічна характеристика слідчих дій.  
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47. Психологія обстеження місця події та обшуку.  

48. Психологія затримання та допиту підозрюваного та допиту потерпілого. 

49. Психологія допиту свідків та очної ставки.  

50. Психологічні особливості проведення слідчого експерименту та перевірки показань на 

місці. 

51. Психологія діагностики брехні, діагностики брехні і приховуваних обставин. 

52. Історія створення поліграфу та використання поліграфа (детектора брехні) при допиті 

підозрюваного. 

53. Цілі, завдання та методи судово - психологічної експертизи.  

54. Судово - психологічна експертиза емоційних станів.  

55. Експертиза індивідуально - психологічних особливостей 

56. Посмертна експертиза  та психолінгвістична експертиза 

57. Експертиза потерпілих у справах про сексуальні злочини 

58. Комплексна психолого - психіатрична експертиза 

59. Пенітенціарна (виправна) психологія: загальні положення 

60. Задачі та методи ресоціалізації засуджених.. 

 

12.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль 
Підсум-

ковий 

контроль 

(іспит) 

Сум

а 

балі

в 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Індивідуаль

не завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
10 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 25    

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

13. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

-  
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