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Навчальна дисципліна «Основи психофізіологічних досліджень з
використанням поліграфу» призначена для студентів 4 курсу факультету
психології, політології та соціології під час здобуття освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Програма навчальної дисципліни розкриває теоретично сконструйовані
методи оцінки, вимірювання, класифікації психологічних особливостей людини
та практики їх використання. Основою дисципліни є знання у сфері
психологічних основ людської діяльності та поведінки у зовнішньому
середовищі.
До методології психофізіологічної діагностики особистості відносяться

конкретні методики вивчення психофізіологічних особливостей людини,
обробки, дослідження і оцінки отриманих результатів. При цьому напрями
теоретичних розробок психофізіологічної діагностики визначаються
практикою їх використання, формуючись у специфічні методи проведення
опитування, зокрема із застосуванням поліграфа.
Мета навчальної
Метою навчальної дисципліни «Основи психофізіологічних досліджень
дисципліни
з використанням поліграфу» є формування у студентів наукових уявлень про
принципи обробки інформації у центральній системі людини, функціонування
нейронних механізмів сенсорних процесів, рухів, пам`яті, навчання,
функціональних станів і емоцій, мовлення, мислення, їх співвідношення з
зовнішніми адаптерами та розуміння існуючих психофізіологічних
досліджень особистості.
Предмет вивчення – розуміння та формування уявлень про принципи
обробки інформації у центральній системі людини, функціонування
нейронних механізмів сенсорних процесів.
Вивчення спецкурсу зосереджено на вирішенні наступних завдань:
- засвоєння студентами теоретичних основ та методологічних
особливостей
застосування
системного
підходу
у
вивченні
психофізіологічних функцій та станів людини;
- дослідження принципів функціональних систем, теорії нейронних
мереж, модульних та детекторних основ організації нейронів кори великих
півкуль головного мозку;
- вивчення особливості нейронних механізмів вищих психофізичних
функцій людини, керування вегетативними реакціями та функціональними
станами мозку та організму в цілому;
- вивчення сучасних методів дослідження психофізіологічних функцій
та станів;
- застосування деяких методів діагностик психофізіологічних функцій та
станів на практиці;
- використання отриманих даних для діагностики певної особи для
ефективного застосування засобів тактичного впливу.
Навчальна дисципліна передбачає закріплення у студентів володіння
теоретичними знаннями і професійними навичками з обраної спеціалізації,
стимулювання аналітичної роботи, вмінь збирати та використовувати початкову
інформацію про розслідувану подію та особу злочинця.
Після вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
- структуру і закономірності функціонування нервової системи;
- механізми формування пам`яті, навчання, поведінки тощо;
- закономірності формування психофізіологічних функцій і станів організму
особистості;
- окремі
методи
дослідження
функціональної
напруженості
психофізіологічних станів, що визначають регуляцію систем і організму загалом;
- методики діагностування психофізіології особистості;

- сучасні теорії та вчення про механізми формування поведінкового акту.
вміти:
- визначати за фізіологічними показниками ступінь функціональної
напруженості стану організму;
- формулювати мету і завдання дослідження рухомості нервових
процесів, їх урівноваженості в конкретній ситуації;
- застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності з
розслідування злочинів та експериментальні методики для визначення
психофізіологічних властивостей і здібностей особистості тощо.
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Зв’язок з програмними результатами навчання
Шифр
програмного
РН
ПРНК01
ПРНА01
ПРНА02
ПРНУ03
ПРНУ02
ПРНЗ03

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі
програмні результати навчання:
Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних
завдань, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій
Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки
Демонструвати відповідальне ставлення до професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору
первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження.
Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний
психодіагностичний інструментарій психологічного дослідження та
технології психологічної допомоги.
Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування і
розвитку психічних явищ
Результати
навчання

Символ
ПРН

Після успішного завершення цього
модуля здобувач вищої
освіти буде:

ПРНК01,
ПРНА02,

Знати структуру і закономірності
функціонування нервової системи,

Методи
викладання і
навчання

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

лекція, практичні
поточне
заняття, самостійне оцінювання,

ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03

механізми формування пам`яті, навчання,
поведінки тощо;

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03

Знати окремі методи дослідження
лекція, практичні
функціональної напруженості
заняття, самостійне
психофізіологічних станів, що визначають
навчання,
регуляцію систем і організму загалом,
консультації
методики діагностування психофізіології
викладача
особистості;
Знати методичні основи проведення ПФТ,
лекція, практичні
вимоги до проведення ПФТ, чинники, які
заняття, самостійне
впливають на достовірність висновків за
навчання,
результатами проведення ПФТ;
консультації
викладача

ПРНК01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03
ПРНК01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03
ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03
ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03
ПРНК01,
ПРНА02,
ПРНУ03,
ПРНУ02,
ПРНЗ03

навчання,
консультації
викладача

огляд наукової
літератури
поточне
оцінювання,
презентація
або доповідь,
реферат
поточне
оцінювання,
презентація
або доповідь,
реферат

Знати основи діагностики емоційного
поточне
лекція, практичні
стану, загальноприйняту термінологію та
оцінювання,
заняття, самостійне
зміст нормативно-правових актів, які
презентація
навчання,
відносяться до проведення ПФТ;
або доповідь,
консультації
реферат
викладача
Вміти оцінювати можливості проведення
ПФТ для вияснення поставлених до
вирішення питань та вміти аналізувати
вербальні та невербальні прояви
психологічної та фізіологічної активності
людини під час проведення ПФТ;
Вміти складати компетентний висновок за
результатами ПФТ, виявляти індивідуальні
психологічні особливості людини, яка
проходить ПФТ та використовувати різні
методи проведення ПФТ при розслідуванні
правопорушень, службових перевірках та
при вирішенні кадрових питань.
Вміти застосовувати теоретичні знання в
практичній діяльності з розслідування
злочинів та експериментальні методики для
визначення психофізіологічних
властивостей і здібностей особистості
тощо.

поточне
лекція, практичні
оцінювання,
заняття, самостійне
презентація
навчання,
або доповідь,
консультації
реферат
викладача
поточне
лекція, практичні
оцінювання,
заняття, самостійне
презентація
навчання,
або доповідь,
консультації
реферат
викладача
поточне
лекція, практичні
оцінювання,
заняття, самостійне
презентація
навчання,
або доповідь,
консультації
реферат
викладача

Зміст
навчання
Тема за
п/п
Тема 1

Назва теми
Методологічні і наукознавчі
засади психофізіологічної
діагностики особистості.

Посилання на
ПРН модуля
ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНУ03

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна
ф/н)
4/4/8 (денна ф/н)

Тема 2.

Теоретичні основи діагностики
особистості.

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ03

2/2/6 (денна ф/н)

Тема 3.

Нормативно-правова
регламентація здійснення
поліграфологічної діагностики
особистості.

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ02,
ПРНУ03

2/2/8 (денна ф/н)

Тема 4.

Психофізіологічні напрями
застосування поліграфа.

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ02,
ПРНУ03

2/2/6 (денна ф/н)

Тема 5.

Загальні правила та вимоги до
проведення дослідження на
поліграфі.

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНА02,
ПРНУ02

2/4/8 (денна ф/н)

Тема 6.

Конструкція та принципи
роботи поліграфа.

ПРНК01,
ПРНА02,
ПРНУ02,
ПРНУ03,
ПРНЗ03

2/2/10 (денна ф/н)

Тема 7.

Тактичні особливості
проведення психофізіологічного
дослідження із застосуванням
поліграфа.

ПРНК01,
ПРНА01,
ПРНУ02,
ПРНЗ03

2/2/9 (денна ф/н)

Тема 8.

Методики проведення
дослідження із використанням
поліграфа та оцінка його
результатів

ПРНК01,
ПРНА02,
ПРНУ02,
ПРНЗ03

4/4/6 (денна ф/н)

Список
основної
літератури

1. Александров Д. О. Альтернативні методи перевірки надійності
персоналу на основі автоматизованої формалізованої методики
скринінгової психодіагностики / Д. О. Александров // Використання
поліграфа в правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи :
матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). —
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — С. 62—65.
2. Александров Д. О. Правові підстави проведення
психофізіологічного дослідження у кримінальному процесі України /

Д. О. Александров, І. М. Охріменко // Спеціальна техніка
у правоохоронній діяльності : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 26—27 лист. 2009 р.). — Київ : Київ. нац. ун-т внутр. справ,
2009. — С. 95—96.
3. Бабін Б. В. Нормативне забезпечення застосування поліграфа
у вимірі правових стандартів Європейського суду з прав людини / Б. В.
Бабін, Р. І. Єрмоленко // Використання поліграфа в правоохоронній
діяльності : проблеми та перспективи : матер. III Міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ,
2015. — С. 165—168.
4. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ
(психологічний аспект): моногр. / В. І. Барко. — Київ : Ніка-Центр,
2000. — 300 с.
5. Барко В. І. Теоретико-психологічні засади управління персоналом
органів внутрішніх справ : автореф. дис. … д-ра психол. наук : спец.
19.00.06 / В. І. Барко. — Київ, 2004. — 44 с.
6. Бєляєва К. В. Поліграф: питання застосування [Електронний ресурс]
/ К. В. Бєляєва // Часопис Академії адвокатури України. — 2010. —
№ 6. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/
Chaau / 2010-1 / 10bkvppz.pdf
7. Біленчук П. Д. Аудіовізуальна психофізіологічна діагностика
людини / Біленчук П. Д., Мотлях О. І., Рибальченко О. М., Усіков І. П.
— Київ, 2013. — 420 с.
8. Білоус І. В. Можливості використання поліграфа під час
розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи / І. В. Білоус //
Використання поліграфа в правоохоронній діяльності : проблеми та
перспективи : матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8
лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — С. 102—105.
9. Вагіна О. В. Поліграф як засіб протидії корупції в державних
відомствах України / О. В. Вагіна // Використання поліграфа
в правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи : матер.
III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ :
Нац. акад. внутр. справ, 2015. — С. 86—89.
10. Ващук О. П. Актуальные вопросы следообразования заведомо
ложных показаний потерпевшего / О. П. Ващук // Юридична наука
України: історія, сучасність, майбутнє : Міжнародна науковопрактична конференція (м. Донецьк, 5—6 грудня 2014 р.). —
Донецьк : Східно-українська наукова юридична організація, 2014. —
С. 103—104.
11. Ващук О. П. Вербалізація і верифікація в контексті проведення
слідчих (розшукових) дій / О. П. Ващук // Реформування
законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні:
питання взаємодії : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород,
30—31 березня 2013 р.). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика»,
2013. — С. 216—218.

12. Ващук О. П. Верифікація відомостей/даних на початку досудового
розслідування / О. П. Ващук // Науковий вісник Херсонського
державного університету. Серія «Юридичні науки» : зб. наук. пр. —
Херсон, 2015. — Вип. 6. — С. 89—92.
13. Ващук О. П. Класифікація брехні при розслідуванні злочинів / О.
П. Ващук // Науковий вісник Ужгородського національного
університету. Серія «Право». — Вип. 20. — Т. 4, ч. 1. — С. 114—117.
14. Ващук О. П. Криміналістична класифікація ознак зовнішності
людини: теоретичний аспект / О. П. Ващук // Криминалистика
и судебная экспертиза: Междуведомственный научно-методический
сборник ; отв. ред. И. И. Емельянова. — Вып. 58, ч. 2. — Киев :
Министерство юстиции Украины, 2013. — С. 32—34.
15. Ващук О. П. Невербальна інформація в криміналістиці: вступ / О.
П. Ващук // Невербальна інформація : наукові та практичні аспекти
в криміналістиці : матеріали Міжнародного круглого столу (17 травня
2013 р.) / відп. за випуск проф. В. В. Тіщенко. — Одеса : Юридична
література, 2013. — С. 14—18.
16. Ващук О. П. Невербальна інформація як один із видів
криміналістичної інформації / О. П. Ващук // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. ; Серія
«Юриспруденція». — 2013. — Т. 2. — С. 109—113.
17. Ващук О. П. О принципах использования невербальной
информации в уголовном судопроизводстве / О. П. Ващук //
Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика: зб.
наук. пр. — Харків : Видавнича агенція «Апостіль», 2014. — У 2-х т.
Т. 1. — С. 62—68.
18. Ващук О. П. Окремий метод слідчого пізнання — слідче
спостереження : структура / О. П. Ващук // Сучасні проблеми
криміналістики : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Колмакова (27—
28 вересня 2013 року, м. Одеса) / упоряд. : В. В. Тіщенко, О. П. Ващук.
— Одеса : Юридична література, 2013. — С. 72—75.
19. Ващук О. П. Питання теорії криміналістичної класифікації ознак
зовнішності людини / О. П. Ващук // Особливості розвитку
законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів :
Міжнародна науково-практична конференція (м. Донецьк, 15—16
листопада, 2013 р.) — Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична
організація, 2013. — С. 98—100
20. Ващук О. П. Психологічні основи сприйняття, переробки та
відображення невербальної інформації при розслідуванні злочинів / О.
П. Ващук // Проблеми юриспруденції : теорія, практика, суспільний
досвід : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науковопрактичної конференції «Актуальна юриспруденція», (м. Київ, 8
жовтня 2013 р.). — Київ, 2013. — С. 219—222.
21. Ващук О. П. Щодо деяких загальних питань дослідження

невербальної інформації в ході допиту / О. П. Ващук // Оперативнорозшукова діяльність та кримінальний процес: теоретикопраксеологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах
реформування органів внутрішніх справ України : матер. Міжнар.
наук.-практ. конф. (22—23 квіт. 2015 р.).; ОДУВС. — Одеса, 2015.
С. 114—115.
22. Використання поліграфа в правоохоронній діяльності : проблеми
та перспективи : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—
8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — 244 с.
23. Волобуєв А. Ф. Про використання поліграфа при розслідуванні
злочинів / А. Ф. Волобуєв // Криміналістика ХХІ століття : матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25—26 листоп. 2010 р.). —
Харків : Право, 2010. — С. 110—113.
24. Волошина О. В. Психофізіологічні проблеми використання
поліграфа в кадровому забезпеченні правоохоронної діяльності / О. В.
Волошина // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності :
проблеми та перспективи : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. —
С. 132—135.
25. Гук Н. С. Використання візуальної психодіагностики в діяльності
співробітників ОВС / Н. С. Гук, С. І. Яковенко // Практична психологія
в органах внутрішніх справ: матер. респуб. наук.-практ. конф. (2—
3 червня 1994 р.) ; за заг. ред. В. М. Синьова. — Київ : РВВ КІВС при
УАВС, 1995. — С. 51—54.
26. Гусаченко Є. О. Деякі історичні аспекти виникнення поліграфа —
«детектора брехні» / Є. О. Гусаченко // Використання поліграфа
в правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи : матер. ІІІ
Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац.
акад. внутр. справ, 2015. — С. 209—212.
27. Луценко О. Л. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчальнометодичний посібник. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 55 с.
28. Макаренко С. І. Сучасні проблеми використання криміналістичних
засобів і методів у протидії злочинності / С. І. Макаренко // Вісник
ДЮІ МВС України. — 2001. — № 2. — С. 274—289.
29. Малхазов О. Р. Про можливість діагностування типологічних
особливостей прояву властивостей нервової системи за допомогою
теппінг-тесту / О. Р. Малхазов // Актуальні проблеми психології. — Т.
5 : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія.
— 2011. — Вип. 11. — С. 110—121.
30. Малхазов О. Р. Психологія та психофізіологія управління руховою
діяльністю : монографія / О. Р. Малхазов. — Київ : Євролінія, 2002. —
320 с.
31. Методи і засоби для тестування оператора поліграфа : монографія /
С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Р. С. Белзецький, Л. Г. Коваль. —
Вінниця : ВНТУ, 2010. — 168 с.

32. Морозов О. М. Психологія особистості: оперативно-аудіовізуальна
діагностика: навч. посіб. / О. М. Морозов. — Київ : Паливода А. В.,
2008. — 328 с.
33. Морозова Т. Р. Використання комп’ютерних поліграфів у кадровій
роботі органів і підрозділів внутрішніх справ України : навч.-метод.
посіб. / Т. Р. Морозова, І. О. Моцонелідзе, Д. З. Моцонелідзе ; за ред. І.
П. Красюка. — Київ : Атіка, 2006. — 120 с.
34. Морозова Т. Р. Поліграф: міфи та реальність / Т. Р. Морозова //
Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту
психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — Київ, 2004. — Т. VІ. —
Вип. 5. — С. 197—206.
35. Морозова Т. Р. Стан і перспективи розвитку поліграфних
обстежень із метою детекції нещирості / Т. Р. Морозова // Проблеми
загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Ін-ту психології
ім. Г. С. Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. — К.,
2005. — Т. 7. — Вип. 4. — С. 212—217.
36. Морозова Т. Р. Створення тестових опитувальників, призначених
для поліграфних обстежень з метою перевірки свідчень / Т. Р.
Морозова // Актуальні проблеми психології. — Київ, 2008. — Вип. 20,
т. 7, ч. 2. — С. 32—36.
37. Мотлях О. І. Актуальні питання щодо застосування поліграфа
в діяльності органів внутрішніх справ України / О. І. Мотлях //
Використання поліграфа в правоохоронній діяльності : проблеми та
перспективи : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8
лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — С. 38—42.
38. Мотлях О. І. Використання поліграфа в діяльності правоохоронних
органів окремих держав СНД / О. І. Мотлях // Право та управління. —
2012. — № 1. — С. 332—349.
39. Топчій В. В. Можливості використання поліграфа (детектора
брехні) під час розслідування кримінальних правопорушень / В. В.
Топчій // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності :
проблеми та перспективи : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. —
С. 33—37.
40. Трикур М. Використання поліграфа в трудових вдіносинах / М.
Трикур // Використання поліграфа в правоохоронній діяльності :
проблеми та перспективи : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. —
С. 79—81.
41. Удалова Л. Д. Теорія та практика отримання вербальної інформації
у кримінальному процесі України: монографія. — К. : Вид.
Паливода А. В., 2006. — 324 с.
42. Усіков І. П. Криміналістичні особливості формування висновків
психофізіологічного дослідження на поліграфі як одного із
процесуальних джерел доказів / І. П. Усіков // Перша Всеукраїнська

конференція поліграфологів. — 2009. — С. 130.
43. Усіков І. П. Рекомендації по призначенню психофізіологічних
експертиз на поліграфі (детекторі брехні) [Електронний ресурс] / І. П.
Усіков. — Режим доступу: http://spfi.com.ua/.
44. Чернєй В. В. Напрями нормативного врегулювання та тактичного
впровадження використання поліграфних технологій
у правоохоронній сфері / В. В. Чернєй // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ. — 2015. — № 1. — С. 5—12.
45. Чернявський С. С. Проблеми використання поліграфа під час
досудового розслідування / С. С. Чернявський // Використання
поліграфа в правоохоронній діяльності : проблеми та перспективи :
матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7—8 лист. 2015 р.). —
Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2015. — С. 7—11.

Дотримання вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна
доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених
законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього
процесу під час навчання, икладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів
навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання
академічної
доброчесності
передбачає:
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства
про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації
про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності,
використані методики досліджень і джерела інформації.
Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА”
визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності
в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Оцінювання

Вид оцінювання
Поточний контроль, разом, у т.ч.:
 опитування
 вирішення практичних завдань
 самостійна робота
Підсумковий контроль, разом, у т.ч.:
 письмова компонента
 усна компонента

%
50
10
20
20
50
40
(презентація за індивідуальним завданням)
10

Разом за дисципліну

100

Оцінка

Бали

A
B

90-100
82-89

C

75-81

D

67-74

E
Fx

60-66
35-59

F

1-34

Шкала
оцінювання

Опис
Відмінно
Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)

Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

Навчальне навантаження здобувача вищої
освіти
Середня кількість год. на
Види
кожен вид (денна форма)
навантаження
Кількість кредитів/год
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
● лекційні заняття, год.
● практичні заняття, год.
● семінарські заняття, год.
● лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
● контрольні роботи, к-сть/год.
● індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
● підготовка до аудиторних занять та контрольних
заходів, год.
Екзамен
Залік
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20
24
61
16
45
+ (2)

