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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – оволодіти комплексом знань про сутність та зміст культури 
міжнаціональних відносин. Сформувати «мультикультурну» особистість в полікультурному 
середовищі. Навчити студентів коректному спілкуванню при міжкультурних та 
міжнаціональних контактах, самостійно аналізувати та уникати міжособистісних конфліктів 
в процесі спілкування з представниками інших націй і культур.  
 
 
2. Вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 
характеристики історико-культурного процесу утворення націй; теорії корпоративної 
культури, риторику, етику ділового спілкування; понятійно-категоріальний апарат 
культурології, культурної антропології, психології, соціології, етнології; володіти основними 
знаннями лінгвосеміотики. 
2. Вміти орієнтуватися в лінгвокультурному середовищі; співвідносити соціокультурні 
цінності та норми в процесі спілкування між представниками різних держав, народів, 
етносів, націй; володіти різними стилями та моделями поведінки при спілкуванні; визначати 
стратегію поведінки в незнайомих культурних співтовариствах; долати комунікаційні 
бар’єри в різних життєвих ситуаціях; почувати себе впевнено при міжкультурних контактах 
не дивлячись на упередженість та етнокультурну стереотипність. Вміти безконфліктно 
керувати в складній атмосфері культурних відмінностей.  
3. Володітиелементарниминавичками введення структурно-логічного дискурсу на 
засадах партнерства в межах переговорного процесу; підтримувати діалог професійного 
спрямування враховуючи міжетнічні і національні відмінності; укладати колективні угоди, 
договори, контракти з високим ступенем міжкультурної коректності; дотримуватись 
толерантної моделі поведінки в процесі ділових контактів з іноземними партнерами; вести 
чемно та ввічливо діалог в рамках Інтернет-комунікації дотримуючись правил мовленнєвого 
етикету; використовувати фахові інформативні джерела; працювати з іноземними 
першоджерелами. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Культура міжнаціональних відносин» 
належить до переліку дисциплін за вибором ВНЗ та викладається у VІ семестрі 
бакалаврату.Навчальна дисципліна знайомить студентів із засадничими етапами і 
особливостями розвитку етносів та націй в умовах сучасної глобалізації. Вона забезпечує 
особистісний і професійний розвиток студента та спрямована на формування полікультурної 
або мультикультурної особистості в сучасному глобальному світі. Особлива увага 
приділяється аналізу комунікації між представниками різних національних і 
лінгвокультурних спільнот, мовним стереотипам і нормам поведінки, усталеним моделям 
сприйняття та оцінювання явищ та предметів представниками різних націй та культур.  
 
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про основні 
концепції предмету та головні підходи про утворення та розвиток етносів, націй, культур; 
проаналізувати зміни, які відбулися у характері розвитку націй за період її існування як 
академічної дисципліни. Ознайомитися з методологічними прийомами комунікативної 
поведінки в різних сферах людської життєдіяльності, особливо економічної, політичної, 
культурної; сформувати полікультурну особистість, що спроможна поділяти культурні 
погляди, цінності та норми інших національних та етнічних спільнот; обирати поведінкові 
сценарії у прийнятті соціокультурного контексту комунікантів.  
 
5. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 

Методи викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 



Код Результат навчання дисципліни 

 Знати і розуміти:    

1.1 
Предмет, базові категорії та поняття 
навчальної дисципліни; теоретичні 
основи, значення та роль етнічного 
та національного чинників при 
культурних контактах; 
полікультурний характер сучасного 
світу; 
 

лекція, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
дискусії, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

2 

1.2 
змістовні відмінності між 
складовими компонентами культури 
міжнаціональних відносин, а саме 
патріотизмом та інтернаціоналізмом 
які доведені до крайності 
перетворюються на свої 
протилежності – шовінізм та 
космополітизм; 

Лекція, 
семінар, 

самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

2 

1.3 
сучасні підходи до інтерпретації 
культури в міжкультурній та 
міжнаціональній комунікації; шляхи 
засвоєння особистістю культури, 
виявляти специфіку «чужорідної» 
культури, розуміти процес 
акультурації та причини появи 
«культурного шоку»; 

лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

4 

1.4 
сучасні зміни культури в епоху 
глобалізації; значення національних 
та культурних змін для взаємодії 
культур, процес виховання 
толерантної особистості; 

лекція, 
самостійна робота 

контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

3 

1.5 
нові типи, види, форми та моделі 
міжнаціональної комунікації; 
схоплювати особливості 
міжособистісної комунікації в 
культурах Півночі та Півдня; 

лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

4 

1.6 
особливості вербального 
спілкування представників різних 
націй і культур; читати «мову тіла» 
для успішної взаємодії між 
представниками різних націй. 

лекції, 
семінари,самостійна 
робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

10 

 Вміти:    

2.1 
логічно, послідовно та 
аргументовано усно і письмово 
висловлювати міркування щодо 
основних аспектів міжкультурної та 
міжнаціональної комунікації в 
контексті сучасного 
глобалізаційногопоступу; 
демонструвати знання орієнтуючись 
на спеціалізовану науково-
літературну базу зі спецкурсу; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

6 

Застосовувати різні види та моделі семінар, усна відповідь, 7 



2.2 комунікативної поведінки у різних 
ситуаціях - від професійних до 
світських; використовувати доцільні 
комунікативні стратегії в 
мовленнєвому спілкуванні; 
користуватися набутими знання з 
культури міжнаціональних відносин 
при введені переговорів, зустрічах, 
презентаціях та у сфері трудових 
відносин; толерантно ставитися до 
представників інших культур не 
дивлячись на їхні національні 
цінності, норми, правила та 
переконання; 

самостійна робота контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

2.3 
виявляти, ставити та вирішувати 
дискусійні проблеми із 
застосуванням знань у галузі  
культури міжнаціональних 
відносин; 

семінар, 
самостійна робота 

контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

5 

2.4 
аналізувати та інтерпретувати 
першоджерела, виокремлювати та 
відтворювати смислову структуру 
тексту, виділяти основні ідеї,  
світоглядні позиції; 

семінар, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

9 

2.5 
реферувати, рецензувати й 
коментувати першоджерела та 
дослідницьку літературу з 
проблематики культури 
міжнаціональних відносин; 

семінар, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

7 

2.6 
критично, креативно і емпатійно 
оцінювати результати 
інтелектуальної праці; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

5 

 Комунікація:    

3.1 
демонструвати здатність ефективної 
комунікації в межах студентської 
групи, долаючи комунікативні 
бар’єри; використовувати різні 
засоби та прийоми комунікаційних 
стратегій на семінарських заняттях; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь 5 

3.2 
брати участь у фахових дискусіях в 
процесі аудиторної роботи; вести 
дискурс стосовно кола знакових 
проблем у сфері культури 
міжнаціональних відносин; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
конспекти 
першоджерел 

4 

3.3 
презентувати результати 
проведених досліджень в рамках 
культури міжнаціональних 
відносинї у вигляді доповідей, 
повідомлень, есе, презентацій, 
конспектів; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
конспекти 
першоджерел 

6 

3.4 
проявляти увагу і толерантність до 
іншої (й інакшої) думки у процесі 

семінари усна відповідь 3 



комунікативного процесу. 
 Автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 
знаходити необхідну інформацію з 
різних джерел,упорядковувати її, 
оцінювати її достовірність, 
пояснювати значущість; обробляти, 
аналізувати, структурувати 
отриману інформацію при 
доповідях на семінарських заняттях;  

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
конспекти 
першоджерел 

6 

4.2 
демонструвати вміння працювати в 
колективі та самостійно, проявляти 
ініціативність у дискусійних 
питаннях, відстоюючи власну 
думку; з повагою відноситися до 
різноманітних міркувань; 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
конспекти 
першоджерел 

4 

4.3 
Нести відповідальність за 
достовірність емпіричних даних при 
обговоренні різних питань у галузі 
культури міжнаціональних 
відносин; самостійно оцінювати 
якість виконаних індивідуальних 
робіт;  

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 5 

4.4 
Демонструвати вміння 
застосовувати знання у практичних 
ситуаціях в контексті 
міжособистісного спілкування. 

семінари, 
самостійна робота 

усна відповідь, 
контрольна 
робота, 
конспекти 
першоджерел 

3 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання 

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання .1 .2 .1 .1 .2 

      
      
      

 
7.Структура курсу: у курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді 
лекцій, семінарів, з використання інтерактивних методів навчання. Завершується дисципліна 
екзаменом. 
 
Перша частина курсу «Етапи формування культури міжнаціональних відносин» присвячена 
історії освоєння рідної культури, традицій, моральних цінностей, виникнення та розвитку 
міжнаціонального спілкування, культурі та культурному різноманіттю світу, шляхам 
засвоєння культури, проблемі «чужорідності» культур, природі етноцентризму та 
культурному релятивізму, поняттям «культурна ідентичність», «етнічна ідентичність», 
«національна ідентичність», «глобальна ідентичність», акультурації як процесу взаємного 
впливу різних культур. Зміни культури в епоху глобалізації. 
 
Друга частина курсу «Комунікація в контексті міжнаціональних відносин» присвячена 
осмисленню поняття комунікації та її ролі в концепції культури, особливостям 
міжособистісної комунікації, міжнаціональної комунікації основним видам, функціям і 
моделям комунікації. 
 
 



ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 
робота 

Частина1.Етапи формування культури міжнаціональних відносин 

1 Тема 1. Культура міжнаціональних відносин 
як академічна дисципліна 2  2 

2 
Тема 2. Поняття «культура» та її роль в 
міжнаціональній комунікації. 
 

 2 2 

3 
Тема 3. Поняття «народність», «етнос», 
«нація» в контексті глобальних 
перетворень. 

2  2 

4 Тема 4. Шляхи засвоєння культури: 
інкультурація та соціалізація 2  2 

5 
Тема 5. Проблема «чужорідності» культур 
та етноцентризм 2  4 

6 
Тема 6. Сучасний зміст понять «патріотизм» 
та «космополітизм». Феномен націоналізму 
та ксенофобії. 

2  2 

7 Тема 7. Мультикультуралізм та націоналізм 
– дві стратегії взаємодії.  2 4 

8 Тема 8. Процес акультурації в сучасному 
світі. Симптоматика «культурного шоку». 2  2 

9 Контрольна робота 1   
     

Частина 2. Комунікація в контексті міжнаціональних відносин 

10 
Тема 9. Комунікативний аспект 
міжнаціональних відносин 2 2 4 

11 Тема 10. Мовна проблема міжнаціональних 
відносин 2  2 

12 
Тема 11.Національна та глобальна 
ідентичність 2 2 4 

13 
Тема 12. Національна психологія та 
проблеми спілкування її носіїв. 2  4 

14 Тема 13. Національний менталітет, його 
вплив на міжнаціональні відносини. 2 2 2 

15 Тема 14. Динаміка культури. Культурна 
глобалізація сучасного світу.   2 

16 
Тема 14. Геопростір, його вплив на 
формування особистості і суспільства 2 2 4 

17 

Індивідуальна самостійна робота: 
міжнаціональне спілкування (Арабська, 
Азійська, Американська моделі спілкування 
у європейських країнах). 

  10 

18 Контрольна робота 1   
 ВСЬОГО 26 12 52 

 
Загальнийобсяг90год., в тому числі: 
лекцій  –26 год. 



семінарів  – 12 год. 
самостійної роботи -52год. 
 
8. Схема формування оцінки: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання1.1 – 1.6), що складає 25% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння2.1-2.6); 
(комунікація3.1-3.4); (автономність та відповідальність4.1-4.4), що складає 75% 
загальної оцінки.  
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усіх двох частин та виконання самостійних робіт. 
 
Оцінювання за формами контролю: 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 
Усна відповідь1  «2» х 6 = 12 «4» х 6 = 24 
Конспекти 
першоджерел 

 «1» х 6 = 6 «2» х 6 = 12 

Контрольна 
робота 1. 

 «6» х 1 = 6 «8» х 1 = 8 

Контрольна 
робота 2. 

 «6» х 1 = 6 «8» х 1 = 8 

Самостійна 
індивідуальна 
робота 
 

Написання доповіді –
міжнаціональна комунікація 
(Арабська, Азійська, 
Американська моделі, 
спілкування у європейських 
країнах). 

«6» х 1 = 6 «8» х 1 = 8 

1 а) усною відповіддю студента на семінарському занятті вважається доповідь (повне 
і концептуальне розкриття окремого запитання семінару), доповнення, анонсована 
дискусія, аргументована точка зору, відповідь на проблемні запитання; 
б) у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 
питання відпрацьовуються у письмовій формі; 
в) загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 30% від семестрової 
кількості балів. 
 

На час дистанційного навчання з 24.01.2018 р. по 28.02.2018 р. оволодіти категоріальним 
апаратом з дисципліни, самостійно працюючи зі словниками, першоджерелами, які зазначені у 
списку обов’язкової та додаткової літератури. Зробити глосарій з переліком термінів до кожної теми 
щонайменше по п’ять термінів. Самостійно опрацьовувати тексти першоджерел. Кожен студент із 
запропонованих текстів обирає один та відповідно до вимог здійснює самостійний аналіз. 
Максимально глосарій оцінюється у 6 балів; індивідуальна самостійна робота оцінується 
максимально у 8 балів. 
 Терміни виконання – глосарій до 10.02.2018 р. 
 Індивідуальна самостійна робота до 28.02.2018 р. 
Підсумкове оцінювання у формі екзамену:підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу вподовж семестру. 
Екзамен виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, 
підсумкова оцінка складається із суми семестрової кількості балів (відповідей на семінарських 

 
                                                           



заняттях, написанні контрольних робіт та конспектів першоджерел) та індивідуальної самостійної 
роботи.  
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова 

кількість балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / екзамен 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 60 40 100 
    
Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до 
екзамену студент має здати контрольні роботи та індивідуальну самостійну роботу, конспекти 
першоджерел.Екзаменаційнаоцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної 
позитивної оцінки за курс. 
Шкала відповідності: 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно  
Fail 0-59 

 
Критерії оцінювання: 

1. Усна відповідь:  
3,5-4 бали – повна, концептуальна, послідовна, з використанням основної і додаткової 
літератури, з визначенням категорій і понять, з відповіддю на додаткові і уточнюючі 
запитання, із заглибленням у сучасний інтелектуальний і соціокультурний контекст, з 
креативним використанням загальних соціально-гуманітарних знань; 
 
2,5-3 бали – достатня, концептуальна, послідовна, з визначенням категорій і понять, з 
використанням основної літератури, з відповіддю на уточнюючі запитання, із розумінням 
проблеми у зрізі власної життєдіяльності; 
 
1,5-2 бали – неповна, фрагментарне розкриття проблеми, з частковим використанням 
основної літератури, артикуляція відповіді поза концептуальним контекстом, містить суттєві 
неточності, апелює до інформації з не ідентифікованих I-net джерел, а не до елементів знання 
чи досвіду; 
 
0,5-1 бал – фрагментарна, еклектична, «не в тему», має суттєві помилки, без використання 
основної і додаткової літератури, посилання на не ідентифіковані I-net джерела, артикуляція 
відповіді з гаджета. 
 

2. Доповнення / дискусія: 
2,5-3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  
 
2 бали – доповнення змістовне;  
 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

3. Контрольна робота: 
6-8 балів – повна і концептуальна відповідь на всі завдання зазначені в роботі, коректні 
визначення понять та категорій, грамотно викладений матеріал в якому розкриті сутнісні і 
структурні співвідношення, взаємозв’язки окреслених елементів, глибокі інтерпретації 
висловів, чітке розумінні історичних етапів міжкультурної комунікації; 
 



3-5 балів – повна відповідь не на всі завдання, змістовні визначення понять і категорій, 
належні інтерпретації висловів, достатньо послідовне розуміння сутності та значення 
міжкультурної комунікації в глобалізаційному просторі;грамотне розкриття, співвідношення 
взаємопов’язаних процесів в міжкультурному середовищі; 
 
2 бали – не повна відповідь на завдання, еклектичні визначення понять і категорій, 
поверхнева інтерпретація висловів, непослідовне трактування історичної ретроспективи 
академічної дисципліни – міжкультурної комунікації; перекручування понять та їх 
смислового навантаження, незнання персоналій навчальної дисципліни, розкриття 
співвідношення виокремлених аспектів лише через наведення їх загальних характеристик. 
 
1 бал – відсутня відповідь на більшу частину завдань, демонстрація не самостійності у 
розв’язанні завдань. 
 

6. Екзамен (оцінюються окремо – письмова відповідь на два питання, зазначені в переліку 
запитань, що виносяться наекзамен): 
16-20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, наводить визначення основних понять, глибоко та всебічно 
розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує основні принципи і 
положення, демонструє розуміння етапів і логіки історико-філософського процесу, виявляє 
знання основної і додаткової літератури курсу; 
 
10-15 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але недостатньо аргументовано, в основному розкриває зміст поставленого 
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє загальне розуміння історико-
філософського процесу; 
 
5-9 балів – студент загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє цілісності 
засвоєних знань, відповідь має неузгоджений характер, присутні невідповідності у 
тлумаченні періодів і логіки історико-філософського процесу; 
 
1-4 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, наводить еклектичні визначення 
понять і категорій, демонструє непослідовне трактування історії філософії та перекручування 
термінів і персоналій. 
 

7. Індивідуальна самостійна робота 
Самостійна робота студента передбачає собою написання змістовної доповіді – 

міжнаціональне спілкування у аспекті (Арабська, Азійська, Американська моделі, 
спілкування у європейських країнах). Студент на свій розсуд вибирає, які моделі країн він 
буде досліджувати, аналізувати в практичній площині. Робота не повинна мати описовий 
характер. Варто зазначити, який вплив в комунікативному аспекті має та чи інша модель на 
характер і ведення переговорів у міжнародному співтоваристві.  

Максимально робота оцінюється у8 балів, якщо вонаносить самостійнийхарактер, 
логіку викладу матеріалу, в повній мірі розкриває сутність національної культури, що 
досліджується; специфіку культури спілкування у вибраній країні; містить авторську 
аналітику і узагальнення. Робота має науковий характер. 

Мінімально робота оцінюється від 3 до5 балів, якщо вона не демонструє власну 
специфіку дослідження, доповідь не змістовна, відсутня структура викладу матеріалу, не в 
повній мірі відображена специфіка національної культури, що обрана студентом, чітко не 
окреслена культура спілкування тієї чи іншої моделі, відсутнє авторське бачення 
перспективності крос-культурних стосунків.  
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Додаток до робочої програми навчальної дисципліни 

«Культура міжнаціональних відносин» 

 

длястудентівнапряму підготовки 03010401 Політологія 

Освітнього рівня «Бакалавр» 

 

На час дистанційного навчання з 24.01.2018 р. по 28.02.2018 р. планується проведення двох 
самостійних робіт. 

Самостійна робота № 1. Оволодіти категоріальним апаратом з дисципліни, самостійно працюючи зі 
словниками, першоджерелами, які зазначені у списку обов’язкової та додаткової літератури. Зробити глосарій 
з переліком термінів: 

Глобалізм 

Етнос 

Космополітизм 

Культура 

Міжкультурна комунікація 

Міжнаціональна комунікація 

Народність 

Націоналізм 

Нація 

Патріотизм 

 

Максимально глосарій оцінюється у 6 балів. Терміни виконання до 10.02.2018 р. 

Самостійна робота № 2.Самостійно опрацьовувати тексти першоджерел. Кожен студент із 
запропонованих текстів обирає один та відповідно до вимог здійснює самостійний аналіз. 

Самостійна робота студента передбачає собою написання змістовної доповіді – 
міжнаціональне спілкування у аспекті (Арабська, Азійська, Американська моделі, 
спілкування у європейських країнах). Студент на свій розсуд вибирає, які моделі країн він 
буде досліджувати, аналізувати в практичній площині. Робота не повинна мати описовий 
характер. Варто зазначити, який вплив в комунікативному аспекті має та чи інша модель на 
характер і ведення переговорів у міжнародному співтоваристві.  

Максимально робота оцінюється у 8 балів, якщо вонаносить самостійнийхарактер, 
логіку викладу матеріалу, в повній мірі розкриває сутність національної культури, що 
досліджується; специфіку культури спілкування у вибраній країні; містить авторську 



аналітику і узагальнення. Робота має науковий характер. 
Мінімально робота оцінюється від 3 до5 балів, якщо вона не демонструє власну 

специфіку дослідження, доповідь не змістовна, відсутня структура викладу матеріалу, не в 
повній мірі відображена специфіка національної культури, що обрана студентом, чітко не 
окреслена культура спілкування тієї чи іншої моделі, відсутнє авторське бачення 
перспективності крос-культурних стосунків.  
 Термін виконання індивідуальної самостійної роботи до 28.02.2018 р. 

 Підсумкове оцінювання у формі екзамену: підсумкова кількість балів з дисципліни 
(максимум 100 балів), яка визначається як сума балів за систематичну роботу вподовж семестру. Екзамен 
виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Таким чином, підсумкова оцінка 
складається із суми семестрової кількості балів (відповідей на семінарських заняттях, написанні контрольних 
робіт та конспектів першоджерел) та індивідуальної самостійної роботи.  
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