




ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки 
оперативно-розшукової діяльності» за напрямом «Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» складена відповідно до освітньої 
наукової програми підготовки доктора філософії (PhD) спеціальності 081 Право. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування в аспірантів уявлення про 

сучасну вітчизняну доктрину оперативно-розшукової діяльності та тенденції її розвитку. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких 

компетентностей: здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі права, 
здійснювати в цій галузі дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке 
осмислення наявних знань, створення нових цілісних знань, оволодіння методологією 
наукової та педагогічної діяльності, практичне впровадження отриманих результатів 
(інтегральна); готовність до виконання посадових обов’язків із забезпечення законності й 
правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави (ФК 7.1.); здатність виявляти, 
припиняти, розкривати й розслідувати правопорушення й злочини (ФК 7.2.); здатність 
здійснювати попередження правопорушень, виявляти й усувати причини й умови, що 
сприяють їхньому вчиненню (ФК 7.3.); здатність виявляти, давати оцінку й сприяти 
припиненню корупційної поведінки (ФК 7.4.); здатність брати участь у проведенні юридичної 
експертизи проектів нормативно-правових актів, у тому числі з метою виявлення в них 
положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції, давати кваліфіковані юридичні 
висновки й консультації в конкретних сферах юридичної діяльності (ФК 7.5.). 

 
1.3. Кількість кредитів – 3. 
 
1.4. Загальна кількість годин – 90. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Професійна за вибором 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
2-й 2-й 

Семестр 
4-й 4-й 

Лекції 
10 год. 4 год. 

Семінарські заняття 
8 год. 2 год. 

Самостійна робота 
72 год. 84 год. 

Індивідуальні завдання 
- 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми, в результаті вивчення дисципліни 

«Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» (за напрямом 



«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова 
діяльність») аспіранти мають досягти таких програмних результатів: 

ПРН 1. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, 
формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з 
використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань; 

ПРН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які 
вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах загальнонаукової 
методології; 

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові тексти та 
доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як державною так і 
іноземними мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію; 

ПРН 5. Знати основні юридичні школи, що склалися у відповідній сфері правових 
досліджень; 

ПРН 6. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної взаємодії, вміння 
працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному 
рівнях, дотримуючись принципів наукової етики; 

ПРН 8. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-педагогічної 
діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення освітнього 
процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи навчання. 
Критично оцінювати власні наукові розробки при впровадженні у навчальний процес; 

ПРН 9. Знати юридичну (у т.ч. судову) практику за напрямом діяльності; 
ПРН 17. Коректно формулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, 

визначати актуальність та новизну наукової роботи.  
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Фундаментальні категорії теорії ОРД в сучасній доктрині оперативно-
розшукової діяльності 

 
Генеза теорії оперативно-розшукової діяльності. Предмет і система теорії ОРД. 

Методологія наукових досліджень проблем оперативно-розшукової діяльності. Наука 
оперативно-розшукової діяльності в системі юридичних наук. Тенденції розвитку науки 
оперативно-розшукової діяльності. Морально-етичні основи ОРД. 

Сучасна доктрина ОРД про поняття правового регулювання оперативно-розшукової 
діяльності, його межі та рівні. Загальна характеристика правових джерел регулювання ОРД. 
Поняття оперативно-розшукового закону. Правила дії оперативно-розшукового закону в часі, 
просторі та за колом осіб. Тлумачення норм оперативно-розшукового закону та його види. 
Роль відомчих та міжвідомчих нормативно-правових актів у правовому регулюванні ОРД. 
Рішення Європейського суду з прав людини щодо застосування спеціальних засобів 
розслідування та їх значення для правового регулювання ОРД. 

Наука ОРД про поняття, сутність і значення принципів оперативно-розшукової 
діяльності. Нормативний зміст окремих принципів ОРД: верховенства права та законності; 
дотримання основоположних прав і свобод людини; взаємодії оперативних підрозділів з 
органами управління і населенням; публічності; поєднання гласних і негласних заходів ОРД; 
конспірації; оперативності. Гарантії законності під час здійснення ОРД. 

Сучасна доктрина ОРД про поняття і класифікацію суб’єктів оперативно-розшукової 
діяльності. Загальна характеристика оперативних підрозділів державних органів, 
уповноважених здійснювати ОРД. Міжнародне співробітництво у сфері ОРД.  

 
 



Тема 2. Вчення про оперативно-розшукові заходи у сучасній науці ОРД  
 
Сучасна наука ОРД про поняття оперативно-розшукових заходів та їх класифікацію.  

Опитування та його відмінність від допиту. Контрольована і оперативна закупка товарів, 
предметів та речовин. Контрольована поставка. Наведення довідок як оперативно-розшуковий 
захід, спрямований на одержання інформації про фізичних або юридичних осіб, факти й 
обставини, що мають значення для вирішення завдань ОРД. Проникнення та обстеження 
публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а також оперативне 
обстеження інших приміщень, споруд, ділянок місцевості та транспортних засобів. Операції з 
контрольованого вчинення корупційного діяння. Виконання спеціального завдання з 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Аудіо-, 
відеоконтроль особи. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 
електронних інформаційних мереж. Накладення арешту на кореспонденцію, її огляд та 
виїмка. Спостереження за особою, річчю або місцем. Аудіо-, відеоконтроль місця. 
Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Використання конфіденційного 
співробітництва. Гарантії законності та безпеки конфідентів під час негласного 
співробітництва. Види сприяння громадян оперативним підрозділам. Створення та 
використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів. 
Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем. 

Доктрина ОРД про підстави проведення оперативно-розшукової діяльності. Порядок 
заведення оперативно-розшукової справи. Строки ведення оперативно-розшукових справ, 
порядок їх продовження. Припинення та поновлення обчислення строку ведення оперативно-
розшукової справи. Підстави та порядок закриття оперативно-розшукової справи. Порядок 
отримання дозволу слідчого судді на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права 
людини, та використання отриманої інформації. Структура та зміст клопотання оперативного 
підрозділу до слідчого судді на отримання дозволу на проведення оперативно-розшукових 
заходів, які тимчасово обмежують права людини. Дотримання режиму секретності під час 
проведення оперативно-розшукових заходів.  

 
Тема 3. Постулати доктрини ОРД про використання результатів оперативно-

розшукової діяльності 
 
Доктрина ОРД про поняття результатів ОРД та їх види. Основні напрями використання 

матеріалів оперативно-розшукової діяльності: як приводи та підстави для початку досудового 
розслідування; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальному 
провадженні; для попередження, виявлення, припинення і розслідування злочинів, 
розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісно 
зникли; для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також 
співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно 
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх 
сімей; для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-
розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; для інформування державних 
органів відповідно до їх компетенції. 

Умови, порядок і способи використання результатів ОРД у кримінальному провадженні. 
Оформлення результатів ОРД. Прийняття рішення про їх реалізацію. Легалізація оперативно-
розшукової інформації та її розсекречування. Порядок передачі матеріалів ОРД органам 
досудового розслідування. Особливості перевірки і оцінки результатів ОРД слідчим. Способи 
використання результатів ОРД для вирішення завдань кримінального провадження. 

 
 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л с лаб. інд. с. р. л с лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. 
Фундаментальні 
категорії теорії ОРД 
в сучасній доктрині 
оперативно-
розшукової 
діяльності  

30 4 2   24 30 2    28 

Тема 2. Вчення про 
оперативно-
розшукові заходи у 
сучасній науці ОРД 

30 4 2   24 30 2    28 

Тема 3. Постулати 
доктрини ОРД про 
використання 
результатів 
оперативно-
розшукової 
діяльності 

30 2 4   24 30  2   28 

Усього годин  
 

90 
 
10 

 
8 

 
 

 
 

 
72 

 
90 

 
4 

 
2 

   
84 

 
 

4. Теми семінарських занять 
 

Для аспірантів денної форми навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії ОРД в сучасній доктрині 
оперативно-розшукової діяльності 

2 

2. Вчення про оперативно-розшукові заходи у сучасній науці ОРД 2 
3. Постулати доктрини ОРД про використання результатів 

оперативно-розшукової діяльності 
4 

 
Разом 

 
8 

 
 

Для аспірантів заочної форми навчання 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Постулати доктрини ОРД про використання результатів 
оперативно-розшукової діяльності 

2 

 
Разом 

 
2 

 



5. Завдання для самостійної роботи 
 

Для аспірантів денної форми навчання 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії ОРД в сучасній доктрині 
оперативно-розшукової діяльності 

24 

2. Вчення про оперативно-розшукові заходи у сучасній науці ОРД 24 
3. Постулати доктрини ОРД про використання результатів 

оперативно-розшукової діяльності 
24 

Разом 72 
 

Для аспірантів заочної форми навчання 
№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1. Фундаментальні категорії теорії ОРД в сучасній доктрині 
оперативно-розшукової діяльності 

28 

2. Вчення про оперативно-розшукові заходи у сучасній науці ОРД 28 
3. Постулати доктрини ОРД про використання результатів 

оперативно-розшукової діяльності 
28 

Разом 84 
 

6. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальні завдання навчальним планом не передбачено. 

 
7. Методи навчання 

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного 
матеріалу. Лекції є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал 
навчальної дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової 
діяльності». Всі лекції є інформаційними (тематичними). 

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення лекцій з дисципліни буде проводиться виключно 
у онлайн режимі. При цьому застосовується комбінована форма спілкування з лектора 
аудиторією, яка включає ознайомлення студентами з навчальним контентом (відеозаписом 
окремих навчальних питань, розміщеним на платформі Youtube або викладених лектором в 
режимі відеоконференції ZOOM (до 60 хв.) та подальше обговорення (до 20 хв.) матеріалу 
студентами з викладачем (лектором) в режимі реального часу із застосуванням платформи для 
відеоконференцій ZOOM. Здійснюється супровід навчального контенту навчальними 
презентаційними матеріалами та питаннями для самоперевірки із використанням веб-сервісу 
Google Classroom. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач організує дискусію 
з попередньо визначених проблем (як правило, в межах плану заняття). На кожному 
семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами виступи, активність в 
дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін.  

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення семінарських занять з дисципліни може 
проводитись або у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та 
платформи для відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Рекомендується певний порядок підготовки до семінарського заняття: ознайомитися з 
питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті; звернутися до конспекту лекцій, 
вказівок лектора щодо особливостей вивчення теми; опрацювати основні положення 



кримінального законодавства, які стосуються теми, рекомендовану для вивчення літературу, 
законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми; засвоїти поняття, які є 
основними (опорними) для цієї теми; продумати кожне питання, яке виноситься на 
обговорення, план відповіді. 

Колоквіум – вид навчальної роботи, що передбачає з'ясування рівня засвоєння 
студентами знань, оволодіння вміннями й навичками з окремої теми чи розділу. На колоквіумі 
науково-педагогічний працівник опитує групу студентів (орієнтуючись на ключові слова 
теми) і в процесі співбесіди з'ясовує рівень засвоєння матеріалу. 

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення колоквіумів з дисципліни може проводитись або 
у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує від науково-
педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних 
положень чи їх практичного використання. Окрім того, під час консультацій студенти 
відпрацьовують аудиторні заняття, на яких вони були відсутні. 

Консультація є формою індивідуального (асинхронного) спілкування студента й 
викладача.  

З урахуванням можливої змішаної або дистанційної форм навчання у 2022/2023 
навчальному році організація та проведення консультацій з дисципліни може проводитись або 
у онлайн режимі із використанням веб-сервісу Google Classroom та платформи для 
відеоконференцій ZOOM, або в аудиторії. 

Самостійна робота студентів, письмові завдання. 
Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента включає: опрацювання 
навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, 
передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни (підручник, навчальні та 
методичні посібники, конспект лекцій, робочі зошити, рекомендована відповідна наукова та 
фахова монографічна і періодична література). 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі 
самостійної поза аудиторної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним 
матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних навчальних занять. 

 
8. Методи контролю 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. 
Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь та 
навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти. 

За рівнем контролю результатів навчання розрізняють: самоконтроль, кафедральний, 
факультетський (інститутський) та ректорський контроль. 

Самоконтроль призначений для самооцінки здобувачами вищої освіти якості засвоєння 
навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних 
посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках з лабораторних робіт 
передбачаються питання для самоконтролю. 

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки здобувачами 
вищої освіти з дисципліни на різних етапах її вивчення, як правило, науково-педагогічними 
працівниками даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного, поточного та підсумкового 
семестрового контролю. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль є різними рівнями 
зовнішнього контролю, призначеного для оцінки досягнення студентами базових результатів 
навчання, передбачених освітньою програмою, розробки пропозицій щодо оновлення освітніх 



програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін, оновлення засобів 
діагностики результатів навчання тощо, порівняння ефективності навчання студентів. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль, на відміну від 
кафедрального, є відтермінованим контролем. 

Факультетський (інститутський) та ректорський контроль проводиться у формі 
контрольних робіт, які виконуються письмово або з використанням комп’ютерних технологій 
і, як правило, за тестовими технологіями. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки 
оперативно-розшукової діяльності» використовуються такі види контролю результатів 
навчання: поточний протягом семестру, підсумковий семестровий, відстрочений контроль.  

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах 
аудиторних занять протягом семестру. Поточний контроль може проводитися у формі усного 
опитування або письмового контролю на семінарських заняттях, лекціях, у формі колоквіуму, 
виступів здобувачів вищої освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 
комп’ютерного тестування тощо. Конкретні форми проведення поточного контролю та схема 
нарахування балів визначаються робочою програмою навчальної дисципліни.  

Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь досягнення здобувачами вищої 
освіти запланованих результатів навчання, що визначені робочою програмою навчальної 
дисципліни.  

Відтермінований контроль, або контроль збереження знань, проводиться через деякий 
час після вивчення дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку науки оперативно-
розшукової діяльності». Цей вид контролю не впливає на оцінку результатів навчання 
студента і проводиться вибірково для вивчення стійкості засвоєних знань студентами, 
контролю якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних 
здобутків студентів. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться з навчальної дисципліни «Сучасний 
стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» відповідно до навчальних 
планів і робочих навчальних планів. Підсумковий семестровий контроль визначає ступінь 
досягнення здобувачами вищої освіти запланованих результатів навчання, що визначені 
робочою програмою навчальної дисципліни.  

Оцінкою підсумкового семестрового контролю є сума балів, набраних здобувачем 
вищої освіти протягом семестру при виконанні контрольних заходів, передбачених 
програмою навчальної дисципліни та балів, набраних ним при виконанні екзаменаційної 
роботи. Максимальна сума балів, яку може набрати здобувач вищої освіти при підсумковому 
семестровому контролі, складає 100. 

Оцінка підсумкового контролю з дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку 
науки оперативно-розшукової діяльності» виставляється за чотирирівневою шкалою 
оцінювання – оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

До виконання екзаменаційної роботи максимальна сума балів, які здобувач вищої 
освіти може набрати протягом семестру, дорівнює 60, а максимальна сума балів 
екзаменаційної роботи – 40. Загальна кількість балів за роботу протягом семестру 
округлюється до найближчого цілого числа. 

Семестрові екзамени проводяться в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Результати семестрових екзаменів оцінюються цілим числом балів. 

Здобувач вищої освіти повинен бути ознайомлений із результатами своєї письмової 
роботи не пізніше, ніж через п’ять робочих днів після її написання. Здобувач вищої освіти має 
право ознайомитися з перевіреною роботою й одержати пояснення щодо отриманої оцінки. 

У разі незгоди з оцінкою здобувач вищої освіти має право подати в день оголошення 
оцінки або наступний робочий день завідувачу кафедри письмову апеляцію, вказавши 
конкретні причини незгоди з оцінкою. Завідувач кафедри разом з екзаменатором, залучаючи, 



за необхідності, інших фахівців, протягом трьох днів розглядає апеляцію і в усній формі 
сповіщає здобувача вищої освіти про результати розгляду. 

Результати підсумкового семестрового контролю з навчальної дисципліни «Сучасний 
стан і тенденції розвитку науки оперативно-розшукової діяльності» вносяться науково-
педагогічним працівником у відомість обліку успішності; працівники деканату роблять 
відповідну позначку в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти.  

Якщо результати здобувача вищої освіти за певним видом навчальної діяльності 
сумарно оцінені менше ніж 50 балами, він має право до закінчення екзаменаційної сесії 
повторно виконати підсумкову екзаменаційну роботу.  

Повторне виконання підсумкової екзаменаційної роботи допускається не більше трьох 
разів. Перші два рази – науково-педагогічному працівнику, при третьому перескладанні – 
комісії, яка створюється наказом ректора за поданням декана факультету. Оцінка комісії є 
остаточною. 

Результати підсумкового семестрового контролю зберігаються на кафедрі протягом 
календарного року. З цими матеріалами можуть бути ознайомлені ректор, проректори, 
начальник Управління якості освіти, директори Навчальних центрів організації освітнього 
процесу, менеджменту якості та моніторингу освітнього процесу, методичної роботи, декан 
факультету. 

Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях кафедр, ректорату, 
вчених рад факультетів та вченої ради університету і є одним із важливих чинників 
управління якістю освітнього процесу в університеті. 

 
9. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

Екзамен 
 

Сума Т 1 Т 2 Т 3 Разом 

20 20 20 60 40 100 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
Підсумкова оцінка знань здобувачів з дисципліни «Сучасний стан і тенденції розвитку 

науки оперативно-розшукової діяльності» виставляється з урахуванням таких критеріїв. 
Оцінки «відмінно» (90–100 балів) заслуговує здобувач, який міцно засвоїв теоретичний 

матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 
першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 
навичок. 

Оцінки «добре» (70–89 балів) заслуговує здобувач, який твердо засвоїв теоретичний 
матеріал, володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 
аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 
тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 
теоретичного змісту або при аналізі практичного.  

Оцінки «задовільно» (50–69 балів) заслуговує здобувач, який в основному опанував 
теоретичними знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 
викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 
практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 
пов’язувати їх із майбутньою діяльністю. 

Оцінка «незадовільно» (1–49 балів) виставляється здобувачу, який не опанував 
навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 



першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутнє наукове мислення, практичні навички 
не сформовані. 
 

Шкала оцінювання 
Відповідно до кількості набраних балів оцінки за шкалою університету виставляються 

за такою системою: 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру Оцінка 

90 – 100 відмінно 

70–89 добре 

50–69 задовільно 

1–49 незадовільно 
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