
(Ф 03.02-
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Юридичний інститут 
Кафедра теорії та історії держави і права

'УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Навчально-наукового в.о. проректора з науково-
Юриди^пторо інстатуту педагогічної роботи

/  -----і Сопілко , ' і- т. т— т~.----------------- ' І . Іванова

Система менеджменту якості

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни 

«Філософія права»

Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство»
Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство»
Спеціальність: 8.03040101 «Правознавство»

Курс -  5 Семестр -  10

Лекції - 7 Диференційований залік -  10 семестр

Практичні заняття -14

Самостійна робота -39

Усього (годин/кредитів ЕСТ8) - 60/2

Індекс Р9-7.03040101/15-1.2 
Р9-8.03040101/15-1.2

СМЯ НАУ РНП 13.01.01-02-2015



Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма 

навчальної дисципліни 
«Філософія права»

Шифр
документа

СМЯ НАУ 
РНП 13.01.01-02-2015

стор. 2 з 16

Робочу навчальну програму дисципліни «Філософія права» розроблено на 
основі робочого навчального плану № РС-9-7.03040101/15 підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом 6.030401 
«Правознавство» спеціальності 7.03040101 «Правознавство», робочого 
навчального плану № РМ-9-8.03040101/15 підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом 6.030401 «Правознавство» 
спеціальності 8.03040101 «Правознавство», навчальної програми цієї 
дисципліни, індекс Н9-7.03040101/15-1.2, Н9-8.03040101/115-1.2, затвердженої 
ректором У /  ” . / / ______ 2015р. та інших нормативних документів

Робочу навчальну програму розробив:

завідувач кафедри теорії та 'Ъ /______
історії держави і права у ’ ' ___________ І. Бородін

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри 
теорії та історії держави і права, протокол № / 6 '  від « - о » ,
2015 р.

Завідувач кафедри /■ /  - ' ^  х  ~ ________________ І. Бородін

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової 
кафедри напряму 6.030401 «Правознавство» (спеціальність 7.03040101 
«Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство») - кафедри повітряного та 
космічного права, протокол № і і ;від «л  » 'О  2015 р.

/  Завідувач кафедри $ ( ( - / ___________  С. Юлдашев

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково- 
методично-редакційної ради Навчально-наукового Юридичного інституту, 
протокол № ,1 від « /: /  » ^  2015 р.;

у /

Голова НМРР _____• ________ В. Вишновецький

Рівень документа -  36
Плановий термін між ревізіями — 1 рік
Контрольний примірник



Система менеджменту якості. Шифр СМЯ НАУ
Робоча навчальна програма документа РНП 13.01.01-02-2015едШрНЖ/ навчальної дисципліни

«Філософія права» стор. 3 з 16

ЗМІСТ
стор.

Вступ.................................................................................................................. 4

1. Пояснювальна записка..................................................................................  4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця 4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни....................................................  4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни.................................................  4

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни................  5

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчального модуля.....................  5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни.....................................  6

2. Зміст навчальної дисципліни........................................................................  7

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни....................................................  7

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять.................  7

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг......................................................  7

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг................................................  8

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг...........................................  8

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни.........................................  8

3.1. Список рекомендованих джерел....................................................................  8

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 10
методичних матеріалів до технічних засобів навчання......................................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вм інь....... 10



Система менеджменту якості. Шифр СМЯ НАУ
Робоча навчальна програма документа РНП 13.01.01-02-2015едШрНЖ/ навчальної дисципліни

«Філософія права» стор. 4 з 16

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за 
кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з 
кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і 
доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою 
робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної 
студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 
набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 
роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 
наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок 
(поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, 
підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 
фахівця

Філософія права формує загально-правовий світогляд майбутніх 
юристів. Без вивчення курсу «Філософія права», засвоєння методологічних 
основ наукового розуміння філософії і права, державно-правових явищ, 
неможливе формування та розвиток юридичного мислення, його професійної 
спрямованості, а отже, підготовка спеціаліста, професіонала юриста, здатного 
широко мислити та вирішувати завдання сьогодення.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

професійної правової культури, орієнтованої на загальнолюдські ідеали і 
цінності; оволодіння системою загальнотеоретичних сучасних знань про 
закономірності, виникнення, розвитку і функціонування філософії права та 
вищою духовною формою пізнання права, поглибленим філософсько- 
правовим знанням про зміст права, тобто про те, через які універсальні 
чинники і заради яких універсальних цілей людина створює право.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завдання дисципліни як науки методологічного характеру:
- сформувати систему узагальнених знань про філософію та право, 

засвоїти систему науково-правових понять, категорій, їх сутність, структуру 
та призначення у системі державотворення;

- ознайомити студентів з практикою застосування наукових понять і
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категорій в процесі законотворчості та право реалізаційної діяльності в 
системі державних органів України;

- виховати повагу до права та закону;
- сформувати на аксіологічній основі вміння мислити правовими та 

філософськими категоріями, проводити теоретико-науковий аналіз правових 
категорій та понять з подальшим узагальненням державно-правових явищ.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:

- загальнотеоретичні поняття, положення, закономірності виникнення, 
розвитку і функціонування філософії права;

- специфіку підходу до розуміння правових проблем у філософії права як 
науці;

- основні елементи структури філософії права як відображення 
фундаментальної структури самого права;

- специфіку основних світових напрямів у формуванні і розвитку 
сучасних концепцій філософії права як загальнотеоретичному виразі 
національно-правових систем законотворення і юридичної практики.

Вміти:
- застосовувати набуті правові знання у різних сферах життєдіяльності, у 

тому числі в професійній діяльності;
- аналізувати та правильно застосовувати положення законів та інших 

нормативно-правових актів;
- використовувати механізм захисту прав та законних інтересів людини і 

громадянина;
- робити висновки та практичні пропозиції щодо покращення процесу 

державного управління в Україні в аспекті розбудови правової держави 
і громадянського суспільства.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчального модуля
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модуля, який є логічно 
завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчального 
плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального модуля № 1 «Філософія 
права» студент повинен:

Знати:
- сутність, предмет і завдання філософії права;
- поняття правової онтології і її місце в системі філософії права;
- основну проблематику, цілі і завдання філософської гносеології;
- логічну природу права;
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- основні поняття і принципи оксіології;
- співвідношення права і загальнолюдських цінностей;
- сучасні філософсько-правові системи;
- синтетичні проблеми філософії права;
- методологію пізнання правової реальності та методологію юридичної 

практики;
- сутності правового суб’єктивізму, правового об’єктивізму та правового 

інтерсуб ’ єктивізму;
- походження та практичну спрямованість концепцій природного права 

та правового позитивізму;
- онтологічні, антропологічні, аксіологічні та інституціональні проблеми 

філософії права;
- форми правового буття, правової реальності та правової дійсності;
- філософсько-правові проблеми правосвідомості;
- філософсько-правові питання формування правової держави та 

правового суспільства в Україні.
Вміти:
- характеризувати основні типи філософсько-правових систем;
- аналізувати структуру філософії права;
- використовувати знання з філософії права на практиці;
- враховувати соціально-правовий аспект покарання;
- попереджувати порушення прав людини, використовуючи філософію 

прав людини;
- використовувати філософсько-правовий аналіз у практичній діяльності;
- орієнтуватися у початкових онтологічних, антропологічних, 

аксіологічних засадах сутності, походження та цивілізаційного призначення 
права;

- на основні філософсько-правові підходи, аналізувати джерела права;
- визначати базові філософсько-правові підходи, на основі яких 

здійснюється тлумачення та застосування норм і принципів права;
- прогнозувати розвиток суспільно-політичних змін, правосвідомості та 

правового життя в Україні.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1 .Тематичний план навчальної дисципліни

№
пор. Назва теми 

(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять 
(год.)

Усього Лекції
Практичні

заняття СРС

1 2 3 4 5 6
10 СЕМЕСТР

Модуль № 1 «Філософія права»
1.1 Єдність права і філософії 18 2 2 8
1.2 Філософія права як навчальна 

дисципліна
20 2 4 12

1.3 Основні типи сучасних 
філософсько-правових систем

22 2 4 12

1.4 Синтетичні проблеми філософії 
права

26 1 2 5

1.5 Модульна контрольна робота № 1 4 - 2 2
Усього за навчальною дисципліною 60 7 14 39

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 
2.2.1 Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

Таблиця 2

№
пор.

Назва теми

Обсяг 
навчальних 
занять (год.)

Лекції СРС
1 2 3 4

10 семестр
Модуль № 1 «Філософія права»

1.1 Єдність права і філософії 2 2
1.2 Філософія права як навчальна дисципліна 2 2
1.3 Основні типи сучасних філософсько-правових 

систем 2 2

1.4 Синтетичні проблеми філософії права 1 2
Усього за навчальною дисципліною 7 8
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2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг

№
пор. Назва теми

Обсяг навчальних 
занять (год.)

Практичні
заняття СРС

1 2 3 4
10 семестр

Модуль № 1 «Філософія права»
1.1 Предмет філософії права, її завдання та місце в 

системі юридичних дисциплін 2 2

1.2 Типологія праворозуміння та основні концепції 
юриспруденції 2 2

1.3 Екзистенціальна філософія права. 
Феноменологія права 2 2

1.4 Психологічні концепції права. Право і влада. 
Г ромадянське суспільство і держава 2 2

1.5 Право і власність 2 2
1.6 Філософії злочину і покарання 2 3
1.7 Модульна контрольна робота №1 2 2
Усього за навчальною дисципліною 14 15

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг
№

пор. Зміст самостійної роботи студента Обсяг СРС 
(год.)

1 2 3
10 семестр

1. Опрацювання лекційного матеріалу 8
2. Підготовка до практичних занять 13
3. Динамічна єдність принципів філософії права 2
4. Філософія права в системі наук 6
5. Типи праворозуміння як методології основних 

філософсько-правових дискурсів
8

6. Підготовка до модульної контрольної роботи №1 2

Усього за 10 семестр 39
Усього за навчальною дисципліною 39

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Список рекомендованих джерел 
Основні рекомендовані джерела
3.1.1.Алексеев Н.Н. Основы философии права.-СПб.: Лань, 1999. - 256 с.
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3.1.2.Алексеев С.С. Философия права. - М.: Норма, 1998. - 336 с.
3.1.3.Баскин Ю.Я. Очерки философии права. - Сыктывкар, 1996.- 55 с.
3.1.4.Бачинин В.А. Философия права и преступления. - Харьков: Фолио, 

1999. - 607 с.
3.1.5.Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права: Підручник для юрид. 

спец-тей вищих навч. закладів освіти. - К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. - 
472 с.

3.1.6.Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. Філософія права: 
Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 207 с.

3.1.7.Гарник О.В. Вступ до філософії права: Навчальний посібник // 
Дніпропетровський держ. ун-т. - Д.: ДДУ,1 999. - 100 с.

3.1.8.Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Наука, 1990. - 526 с.
3.1.9.Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права, або Природне право і 

державознавство. - К.: Юніверс, 2000. - 329 с.
3.1.10.Жоль К.К. Философия и социология права: Учебное пособие. - К.: 

Юринком Интер, 2000. - 480 с.
3.1.11.Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний 

посібник. - К.: ПЦ "Стилос": ПЦ "Фоліант" 2003. - 382 с.
3.1.12.Патей-Братасюк М. Філософія права. Курс лекцій. Ч.1. - 

Тернопіль, 2002. - 131 с.
3.1.13.Радбрух Г. Философия права /Пер. с нем. - М.: Международные 

отношения, 2004. - 238 с.
3.1.14.Філософія права: Навчальний посібник / За ред. М.В.Костицького, 

Б.Ф.Чміля. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 334 с.
3.1.15.Філософія права: проблеми і підходи. - Львів: Юридичний 

факультетЛьвівського національного університету ім. Івана Франка, 2005. - 
332 с.

Додаткові рекомендовані джерела
3.1.16. Філософія права: Навчальний посібник, А.О. Баумейстер - К: 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. - 311 с.
3.1.17. Філософія права: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закл. 

// За ред. О.Г. Данильяна - Х: Право, 2009 - 208 с.
3.1.18. Философия права: Учебник // Под. ред. О.Г. Данильяна - Х: 

Прапор, 2005 - 384 с.
3.1.19. Философия права: Учебник // Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко: 2

е изд. Юрайт, 2010 - 351 с.
3.1.20. Козловський А.А. Філософія права: Навч-метод. посіб. - Чернівці: 

Рута, 2003. - 128 с.



Система менеджменту якості. Шифр СМЯ НАУ
Робоча навчальна програма документа РНП 13.01.01-02-2015

едШрНЖ/ навчальної дисципліни
«Філософія права» стор. 10 з 16

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН _________________ ___________________

№
пор. Назва Шифр тем за 

тематичним планом Кількість

1 2 3 4
1. Методичні рекомендації і плани 

практичних занять
1.1-1.3 3 прим. 

та електронна версія
2. Методичні вказівки з виконання 

реферату
1.1-1.3 Іприм. 

та електронна версія

3. Опорний конспект лекцій 1.1-1.4 1 прим. 
та електронна версія

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА 
ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
______________________________________________________________________ Таблиця 4.1

10 семестр
Модуль №1 Максим.

кількість
балів

Вид навчальної роботи Максим. 
кількість балів

Ведення робочого зошита 7
Відповідь на практичному занятті з основних питань 
(з урахуванням СРС) (10б*2)

20

Виконання експрес контрольної роботи (з 
урахуванням СРС) (16бх2)

32

Активна робота на практичних заняттях 
(доповнення) (з урахуванням СРС)

9
(сумарна)

Для допуску до виконання модульної контрольної 
роботи №1 студент має набрати не менше 42 балів
Виконання модульної контрольної роботи 20
Всього за модулем №1 88

Семестровий диференційований залік 12
Усього за 10 семестр 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 
виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.4. До поточної модульної рейтингової оцінки може бути додано до 7-х 
додаткових заохочувальних та до 7-х штрафних балів (за кожний модуль).

4.5. Заохочувальні бали (бали зі знаком «+») студент може отримати за 
творчий підхід до виконання будь-якого поточного завдання, оригінальне ви
конання та оформлення завдання тощо.
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4.6. Штрафні бали (бали зі знаком «-») можуть бути нараховані студенту 
за порушення встановлених термінів або недостатній рівень самостійності 
виконання окремих завдань, невиконання обов’язкових завдань до 
практичного заняття, систематичні запізнення на заняття тощо.

Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою
Відповідь на 
практичному 

занятті з 
основних 
питань (з 

урахуванням 
СРС)

Виконання
експрес-

контрольної
роботи

Виконання
модульної

контрольної
роботи

Ведення
робочого
зошита

Активна 
робота на 

практичних 
заняттях 

(доповнення)

Оцінка за 
національною 
шкалою

9-10 15-16 18-20 7 9 відмінно
8 12-14 15-17 6 7-8 добре

6-7 10-11 12-14 4-5 6 задовільно
менше 6 менше 10 менше 12 менше 4 менше 6 незадовільно

4.7. Якщо студент успішно та своєчасно виконав передбачені у даному 
модулі всі види навчальної роботи (з позитивними за національною шкалою 
оцінками), то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.8. Модульний контроль за модулем №1 здійснюється комісією, яку 
очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної 
контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин. Контрольна 
модульна рейтингова оцінка в балах та за національною шкалою заноситься 
до відомості модульного контролю.

4.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної 
рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в 
установленому порядку.

4.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна 
величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може 
отримати студент, не повинна перевищувати максимального значення оцінки 
«Добре» за національною шкалою.

4.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше 
позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення 
підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.12. Сума поточної та контрольної модульної рейтингової оцінки з даної 
дисципліни дорівнює підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка 
в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного 
контролю.



Система менеджменту якості. Шифр СМЯ НАУ
Робоча навчальна програма документа РНП 13.01.01-02-2015

едШрНЖ/ навчальної дисципліни
«Філософія права» стор. 12 з 16

4.13. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного 
контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну 
модульну рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову 
оцінку.

Таблиця 4.3
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок 

в балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1 Оцінка за національною 
шкалою

79-88 Відмінно
66-78 Добре
53-65 Задовільно

менше 53 Незадовільно
4.14. Підсумкова модульна рейтингова оцінка для цієї дисципліни 

дорівнює підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка 
перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

Таблиця 4.4 
Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою

Таблиця 4.5
Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою

Оцінка в 
балах

Оцінка за національною 
шкалою

79-88 Відмінно
66-78 Добре
53-65 Задовільно

менше 53 Незадовільно

Оцінка в 
балах

Оцінка за національною 
шкалою

12 Відмінно
10 Добре
8 Задовільно
- -

4.15. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових 
оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 
4.6).
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Таблиця 4.6
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах 

оцінці за національною шкалою та шкалою Е С ^

Оцінка в 
балах

Оцінка за 
національною 

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка Пояснення

90-100 Відмінно А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок)

82-89

Добре

В
Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома 
помилками)

75-81 С
Добре

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

Б
Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків)

60-66 Е
Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям)

35-59
Незадовільно

FХ Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34 Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому 
передбачений диференційований залік (з даної дисципліни -  у 10 семестрі), 
дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та 
залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових 
семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно " — 12 балів, для 
"Добре" - 1 0  балів, для "Задовільно" -  8 балів).

4.17. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій 
раніше позитивній заліковій рейтинговій оцінці з метою підвищення 
підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.

4.18. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за 
національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково- 
екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.19. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А,
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов.Ю, 65/Задов./Е тощо.
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4.20. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки 
з метою її підвищення не дозволяється.

4.21. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та за шкалою ЕСТБ заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки, залікової книжки студента.

4.22. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 
семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома.
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(Ф 03.02 -  01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУ]МЕНТА

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)
Дата

видачі П.І.Б. отримувача Підпис
отримувача Примітки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАИОМЛ]І ІІІІЯ З ДОКУ] ЕНТО]

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої

особи

Дата
ознайом

лення
Примітки
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(Ф 03.02 -  04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ___________________

№
пор Прізвище ім'я по-батькові Дата

ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
змін

и

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненог
о

Заміненог
о Нового Анульо

ваного

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено


