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Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Актуальні проблеми політики 
СІЛА» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та 
оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної та заочної форм 
навчання», затверджених наказом ректора від 29.04. 2021 № 249/од. та відповідних 
нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце, мета, завдання навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки фахівців у 

сфері зовнішньої політики та дипломатії, і є теоретичним і практичним підґрунтям 
поглибленого вивчення зовнішньополітичного курсу окремих держав, зокрема 
єдиної наддержави, США, в сучасній системі міжнародних відносин.

Метою викладання дисципліни є: визначення та аналіз актуальних проблем 
зовнішньої політики США.

Завданнями навчальної дисципліни є:
встановлення особливостей американської політичної системи; 
витоків стабільності та спадкоємності США;
визначення інституційних механізмів зовнішньої політики Сполучених

Штатів;
виокремлення рушійних сил для реалізації зовнішньої політики США. 

Окрім того, завданням даної дисципліни є розкриття особливостей 
формування та реалізації зовнішньої політики Канади, як держави, що розташована в 
Північній Америці та визначення спільного і відмінного у зовнішній політиці цих 
двох держав.

1.2. Результати навчання, яких дає можливість досягти навчальна 
дисципліна.

- показати особливості становлення та трансформації політичної системи
США;

- визначати джерела стабільності політичної системи Сполучених Штатів;
- представити США як єдину наддержаву сучасної системи міжнародних 

відносин;
- обґрунтувати роль США як космічної держави та суб’єкта космічної 

дипломатії;
- оцінювати взаємодію Сполучених Штатів з міжнародними організаціями, 

зокрема з авіаційними;
- використовувати спеціальні методи дослідження у прогнозуванні зовнішньої 

політики Сполучених Штатів.
1.3. Компетентності, які дає можливість здобути навчальна дисципліна 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути

компетентності щодо:
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особливостей американської політичної системи;
витоків стабільності та спадкоємності функціонування політичної 

системи США;
характерних рис партійної системи Сполучених Штатів;
вплив двопартійності на зовнішню політику США;
витоків та особливостей американської зовнішньої політики;
місця та ролі США в міжнародному геополітичному просторі;
ролі внутрішніх факторів у формуванні американської зовнішньої

політики;
механізмів функціонування інститутів зовнішньої політики США; 
моделей прийняття зовнішньополітичний рішень Сполучених Штатів; 
підготовки та експертизи зовнішньополітичних рішень (ролі аналітичних 

центрів у прийнятті зовнішньополітичних рішень);
обгрунтування національного інтересу як фундаментальної засади 

зовнішньополітичних орієнтирів США;
міжнародної місії США як космічної держави;
роль Сполучених Штатів у співробітництві з міжнародними авіаційними 

організаціями;
порівняльний аналіз особливостей зовнішньополітичної стратегії США 

та Канади на сучасному етапі.
Міждисциплінарні зв’язки: Дана дисципліна базується на знаннях таких 

дисциплін як «Аналіз соціальних систем», «Космічна дипломатія» та є базою для 
вивчення таких дисциплін, як: «Сучасні тенденції світового політичного процесу», 
«Практикум міжнародних переговорів».

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.3міст навчальної дисципліни
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 

складається з 1 навчального модуля, а саме:
навчального модуля №1 «Зовнішня політика США в сучасній системі 

міжнародних відносин», засвоєння якого передбачає проведення модульної 
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

2.2. Модульне структурування та інтегровані вимоги до кожного модуля

Модуль №1 «Зовнішня політика США в сучасній системі міжнародних 
відносин».

Інтегровані вимоги модуля № 1

Після опанування основних положень дисципліни «Актуальні проблеми 
зовнішньої політики США» студенти повинні знати:

основні етапи становлення американської політичної системи;
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доктринальний вимір зовнішньополітичної діяльності США; 
витоки та особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів; 
лідерство та домінування як провідні принципи зовнішньої політики

США;
геополітичні фактори у зовнішній політиці США;
інститути і механізми зовнішньої політики Сполучених Штатів;
рушійні сили зовнішньої політики США;
стратегія співпраці Сполучених Штатів з міжнародними організаціями, 

зокрема авіаційного спрямування (ІСАО;ІАТА);
роль США у розвитку світової космічної галузі.

Повинні вміти:
визначати інститути та механізми зовнішньої політики США на 

сучасному етапі міжнародних відносин;
користуючись методами прикладних досліджень, будувати прогнози 

щодо зовнішньої політики США;
показати місце Сполучених Штатів у розвитку світової космічної галузі 

та визначити перспективи її участі у цьому процесі;
оцінити внесок США у розвиток космічної дипломатії; ’
на ґрунті конкретних фактів вказати на особливості співпраці 

Сполучених Штатів з міжнародними авіаційними організаціями;
представити сценарії майбутнього світового геополітичного простору 

та визначити місце США в них;
визначити особливості США як космічної держави та як це впливає на 

зовнішню політику.

Модуль №1 «Зовнішня політика США в сучасній системі міжнародних 
відносин». 

Тема 1.1. Американська політична система: витоки стабільності та 
спадкоємність.

Становлення американської політичної системи. Підходи до визначення 
американської політичної влади. Колоніальний період американської політичної 
влади. Зародження та прояв демократичного характеру політичної влади. Війна за 
незалежність та виникнення США. Формування зовнішньополітичних зв’язків США. 
Консолідація державної влади. Конституція 1787 р. Формування довготривалої 
політичної стратегії американської еліти. Формування двопартійної системи. 
Створення моделі політичного плюралізму. Радикальна трансформація політичної 
влади у першій половині XIX ст. Громадянська війна Півночі та Півдня. 
Реконструкція. Джексонівська демократія. «Революція еліт». Еволюція прав 
афроамериканців. Консервація американської політичної системи наприкінці XIX ст. 
Зміни виборчої системи. Елітизм політичної влади США. «Босізм». Прогресивна ера 
американської політичної системи. Американські партії лівого спрямовування.
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Еволюція політичної влади в США у XX -  початку XXI ст. Демократичний елітизм. 
Праймерізм. Зміни виборчої системи у 70-х рр. XX ст. Республіканська партія. 
Демократична партія. Проблема двопартійності у зовнішній політиці США. 
Прецеденти і зовнішня політика США. Специфіка федеральної системи. Принципи 
політичної культури.

Тема 2.2. Витоки та особливості зовнішньої політики США. Сполучені 
Штати як космічна держава.

Геополітичні фактори у зовнішній політиці США. США в геополітичному 
просторі. Ідеологи американської геополітики. Витоки та сутність ізоляціонізму в 
американській зовнішній політиці. Ізоляціонізм та нейтралітет. Ізоляціонізм та 
інтернаціоналізм. Політика партнерських відносин. Місіонерство та експансіонізм' у 
зовнішній політиці СІЛА. Політика балансу сил та сфер впливу. Прихильність до 
односторонніх дій як фундаментальний принцип зовнішньої політики СІЛА. 
Принцип «свободи рук». Вплив географічного простору на ставлення СІЛА до 
використання сили як інструмента зовнішньої політики. Ідеологічні витоки 
зовнішньої політики СІЛА. Доктринальний вимір зовнішньополітичної діяльності 
СІЛА. Ідея унікальності американської системи та особливої ролі Америки. 
Місіонерський світогляд та зовнішньополітичне приречення СІЛА. Євроатлантичні 
цінності й місіонерство СІЛА: конфлікт ідеалів та національних інтересів. Вплив 
релігії на формування зовнішньої політики СІЛА. Лідерство та домінування як 
провідний принцип зовнішньої політики СІЛА. Синдром переможця. Політична 
культура, традиції та зовнішня політика СІЛА.. Роль внутрішніх факторів у 
формуванні американської зовнішньої політики. Риторика та реальна політика. 
Інерційність та відкритість американської зовнішньої політики. Егоцентризм та 
прагматизм. Стратегічна культура СІЛА. Ставлення американців до проблем 
безпеки. Політичні норми і зовнішня політика СІЛА. Сполучені Штати -  космічна 
держава та плив даного чинника на особливості її зовнішньополітичного курсу.

Тема 1.3. Інститути і механізми зовнішньої політики США.
Повноваження президента у сфері зовнішньої політики СІЛА. Конституційні 

засади повноважень президента СІЛА у сфері зовнішньої політики та тенденції їх 
реалізації у постбіполярний період. Повноваження президента СІЛА: історичні 
прецеденти, політична культура, традиції. Еволюція ролі президента СІЛА у 
формуванні та реалізації зовнішньої політики. Взаємовідносини президента і 
Конгресу у формуванні зовнішньої політики. Особа президента і зовнішня політика. 
Особистий стиль президента у сфері зовнішньої-політики. Питання зовнішньої 
політики у виборчій компанії. Система зовнішньополітичних інститутів. 
Держдепартамент і держсекретар в системі зовнішньополітичного механізму СІЛА. 
Рада національної безпеки у системі зовнішньої політики СІЛА: функції, обов’язки. 
Роль Міністерства оборони та ЦРУ у формуванні зовнішньої політики СІЛА. 
Повноваження Конгресу у сфері зовнішньої політики. Співвідношення ролей 
Президента та Конгресу у зовнішній політиці. Еволюція ролі Конгресу у формуванні
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зовнішньої політики. Важелі впливу Конгресу на виконавчу владу у питаннях 
зовнішньої політики. Внутрішня структура американської політичної еліти як 
суб’єкта світової політики. Процес прийняття зовнішньополітичних рішень. Моделі 
прийняття зовнішньополітичних рішень: модель раціональних дій, бюрократична 
модель, модель малих груп, теорія еліт. Компоненти прийняття та реалізації 
зовнішньополітичних рішень. Моделі президентського керівництва зовнішньою 
політикою. Інституційні та суб’єктивні фактори планування зовнішньої політики. 
Підготовка та експертиза зовнішньополітичних рішень. Аналітичні центри у 
виробленні зовнішньополітичного рішення США. Неурядові організації у зовнішній 
політиці Сполучених Штатів. Міжнародні авіаційні організації та сучасний 
зовнішньополітичний курс США.

Тема 1.4. Рушійні сили зовнішньої політики США
Співвідношення зовнішніх та внутрішніх факторів у формуванні та реалізації 

американської зовнішньої політики. Ідеологія зовнішньої політики. Державний 
інтерес. Національний інтерес як фундаментальна засада зовнішньополітичних 
орієнтирів США. Еволюція поняття національна безпека. Співвідношення понять 
національна та міжнародна безпека. Американське розуміння загроз національній 
безпеці. Характерні риси концепції національної безпеки США. Поняття 
зовнішньополітична стратегія. Компоненти зовнішньополітичної стратегії. Еволюція 
системи цілей та пріоритетів американської зовнішньої політики. Ресурси зовнішньої 
політики. Національна міць: поняття та фактори. Громадська думка і зовнішня 
політика. Засоби масової інформації та громадська думка. Засоби масової інформації 
та уряд. Моделі процесу реалізації громадської думки. Групи інтересів і зовнішня 
політика. Поняття груп інтересів. Військово-промисловий комплекс у системі груп 
інтересів. Становлення інституту політичного лобізму у США. Конфлікт еліт. 
Особистісний фактор у формуванні та реалізації зовнішньої політики США. Роль 
етнічного фактору у зовнішній політиці. Етнічний лобізм. Найбільші етнічні лобі та 
особливості їх методів діяльності. Фактори успішної діяльності етнічного лобі. 
Дискусії про роль етнічного фактору у формуванні американської зовнішньої 
політики. Високотехнологічний фактор та розвиток авіаційної галузі у виробленні 
зовнішньополітичного курсу США.

Тема 1.5. Політична система Канади та її особливості
Утворення канадської держави. Семилітня війна (1756-1763), консолідація 

двох націй -  франкоканадців і англоканадців. Становлення політичної системи 
Канади. Підходи до визначення канадської політичної влади. Акт про Британську 
Північну Америку (1867 р.) Особливості канадського федералізму. Канада в період 
обох світових воєн. Економічне піднесення Канади (Друга світова війна та 
повоєнний час). Політика Ліберальної партії, посилення ролі держави в соціально- 
економічному розвитку. Національна згода та збереження єдності держави 
(Б. Малруні (1984-1993).
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Тема 1.6. Особливості зовнішньої політики Канади і США у 
північноамериканському геополітичному просторі

Геополітичні фактори у зовнішній політиці Канади. Канада в геополітичному 
просторі. Внутрішні та зовнішні детермінанти зовнішньої політики Канади. Процес та 
моделі прийняття зовнішньополітичних рішень. Еволюція системи цілей та 
пріоритетів зовнішньої політики Канади. Ресурси зовнішньої політики Національний 
інтерес як фундаментальна засада зовнішньополітичних орієнтирів Канади. Роль 
етнічного фактору у формуванні канадської зовнішньої політики. Авіаційно- 
космічна галузь у зовнішній політиці Канади.

Тема 1.7. Особливості американської дипломатії. Космічна дипломатія 
США.

Американська дипломатія. Характерні риси дипломатії США. Космічна 
дипломатія США. Традиції та методи американської дипломатії. Неформальна 
дипломатія. Дипломатія та військова сила. Перемовний процес в американській 
дипломатії. Військова сила у зовнішній політиці США. Фактор сили у системі 
американських стратегічних цілей. Роль сили у ідеології та практиці зовнішньої 
політики США. Формування досвіду використання військової сили. Військова 
могутність як складова частина дипломатії. Використання військової сили за межами 
США. Принцип односторонній дій та попереджувальних ударів. Сучасні «малі 
війни». Таємні операції у американській зовнішній політиці. Періодизація 
використання таємних операцій. Моделі таємних операцій: класична модель, модель 
побудована на використанні мігрантів, підтримка опозиційних рухів. Світова 
гегемонія і військова сила. Законодавча основа та проблема контролю таємних 
операцій. Проблема таємних операцій у відносинах президента і Конгресу. Поняття 
«м’якої сили». Форми і методи «м’якої сили». Компоненти «м’якої сили». 
Особливості американської «м’якої сили». Закордонна економічна допомога як 
важливий інструмент зовнішньої політики. Агентство міжнародного розвитку. 
Еволюція використання зовнішньої економічної допомоги у зовнішній політиці 
США. Військова допомога як елемент американської зарубіжної допомоги. Публічна 
дипломатія США: поняття, цілі, особливості. Еволюція американської публічної 
дипломатії. Інституалізація публічної дипломатії. Неофіційна зовнішня культурна 
політика як компонент «м’якої сили» США. Регіональна специфіка використання 
американської «м’якої сили». Міжнародні американські освітні програми. 
Зародження та еволюція американських освітніх програм. «Оксамитові революції» як 
метод політики «м’якої сили» США. «Розумна сила»: поняття, специфіка. Традиції в 
американській дипломатії. Публічна дипломатія США. Американська культурна 
дипломатія та українська діаспора.

.» ' -

Тема 1.8. Зовнішньополітична стратегія США в умовах глобального 
домінування.

Проблеми світового лідерства та формування нового світового порядку у 
дискусіях американських та канадських політологів. Постбіполярна система
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міжнародних відносин з позиції американських і канадських аналітиків. Показники 
наддержавного статусу СІЛА відповідно до 36. Бжезінського. Концепції глобального 
лідерства: жорсткої гегемонії, «м’якої» гегемонії, ліберально-реалістична. Дискусії 
щодо моделі глобальної гегемонії СІЛА. Зовнішньополітичні стратегічні > цілі 
американського керівництва, пов’язані з проблемою світового лідерства. Дискусії 
про зовнішньополітичну стратегію та новий світовий порядок. Еволюція політики 
глобального домінування після завершення «холодної війни».

Тема 1.9. Нові підходи до політики національної безпеки після 2001 року.
Перехід до стратегії жорсткої гегемонії та її перспективи. Зміни 

зовнішньополітичної стратегії за часів адміністрації Б.Обами. Зовнішньополітична 
стратегія адміністрації Д.Трампа. Стратегії національної безпеки СІЛА на початку 
XXI ст. Довготривалі цілі зовнішньої політики СІЛА. Перспективи глобального 
лідерства СІЛА. Особливості регіональної зовнішньої політики СІЛА. Еволюція 
регіональних пріоритетів зовнішньої політики СІЛА після завершення «холодної 
війни». Політика СІЛА на Близькому Сході. Європейська політика СІЛА. Азія у 
зовнішньополітичній стратегії СІЛА. Північна та Південна Америка у зовнішній 
політиці СІЛА. Роль та місце Росії у сучасній стратегії СІЛА. Специфіка та еволюція - 
відносин СІЛА з Україною. Президентські вибори в СІЛА. Стратегія адміністрації 
Дж. Байдена щодо формування нової конфігурації системи міжнародних відносин.

2.3. Тематичний план

№
пор

Назва теми 
(тематичного розділу)

Денна форма 
навчання

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї Практи

чні
заняття

С
РС

1 2 3 4 5
Модуль №1 « Зовнішня політика США в сучасній системі міжнародних

відносин»
Американська політична система: витоки 2 семестр

1.1 стабільності та спадкоємність 4 2 - 2

1.2
Еволюція політичної влади в СІЛА у XX -  
початку XXI ст.

12 2 2 8

1.3
Витоки та особливості зовнішньої політики 
СІЛА.

4 2 “ 2

1.4 Сполучені Літати як космічна держава. 12 2 2 8

1.5
Інститути і механізми зовнішньої політики 
СЛІА

4 2
—

2
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1.4 Сполучені Штати як космічна держава. 12 2 2 8

1.5
Інститути і механізми зовнішньої політики 
СІЛА 4 2 -

2 '

1.6 Моделі прийняття зовнішньополітичних 
рішень 12 2 2 8

1.7 Рушійні сили зовнішньої політики СІЛА. 4 2 - 2

1.8 Громадська думка і зовнішня політика 12 2 2 8

1.9 Політична система Канади та її особливості. 14 2 2 8

1.10
Особливості зовнішньої політики Канади і 
СІЛА у північноамериканському 
геополітичному просторі

4 2 -
2

1.11
Ресурси зовнішньої політики Національний 
інтерес як фундаментальна засада 
зовнішньополітичних орієнтирів Канади

12 2 2 8
. ̂  > -

1.12 Особливості американської дипломатії. 4 2 -
2

1.13 Космічна дипломатія США. 12 2 2 8

1.14 Зовнішньополітична стратегія СІЛА в умовах 
глобального домінування.

4 2 -

2

1.15 Концепції глобального лідерства 12 2 2 8

1.16
Нові підходи до політики національної 
безпеки після 2001 року 4 2 -

2

1.17 Специфіка та еволюція відносин СІЛА з 
Україною. 13 2 2 9

1.18 Домашнє завдання 8 - - 8
1.19 Модульна контрольна робота №1 3 2 - 1

Усього за модулем №1 150 36 18 96
. »  ' •

Усього за навчальною дисципліною 150 36 18 96

2.4. Домашнє завдання
Домашнє завдання (ДЗ) виконується у другому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 
закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, 
винесеного на самостійне опрацювання студентами, є складовою модулю №2 
«Прикладні аспекти застосування методів дослідження міжнародних відносин»

Конкретна мета домашнього завдання формуються залежно від варіанту 
завдання, і полягає у дослідженні міжнародних відносин з використанням 
одного із видів прикладних досліджень.
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Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 
студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, необхідний для виконання домашнього завдання -  до 8 годин 
самостійної роботи.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

* ■-
3.1. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: Під час читання лекцій з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої 
політики США» використовується лекція зі зворотнім зв’язком -  лекція-дискусія

Під час семінарських занять регулярно використовується робота в групах, що в 
свою чергу, передбачає використання «мозкового штурму», як основного прийому 
критичного мислення.

Окрім того, доцільно використовувати сценарний метод, як один із активних 
методів навчання. Він дає можливість встановити перспективи розвитку 
зовнішньополітичного курсу США на найближчу перспективу. І, ще слід 
використовувати метод проектів привчає і готує студентів до виконання та 
вирішення проблемних професійних завдань у ситуаціях реальної взаємодії. Формою 
представлення отриманих навичок, в навчальному процесі є індивідуальні та групові 
презентації. ' ,» -.

3.2. Рекомендована література 
Базова література

3.2.1. Бжезінський 36. Велика шахівниця: американська першість та її 
геостратегічні імперативи. Київ, 2019. 288 с.

3.2.2. Дудко І.Д. Національні інтереси США у постбіполярному світі. К., 2003.
3.2.3. Капітоненко М. Г. М ’яка сила у світовій політиці: теоретичні аспекти. 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2010. С. 20 -  21.
3.2.4. Корсунський С.В. Зовнішня політика в епоху трансформацій. Vivat. 2020.

256 с.
3.2.5. Ржевська Н.Ф. Оновлена стратегія США: реалії та очікування. 

Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». — 2015. -  № 6 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://iournals.iir.kiev.ua/index.php/pol n/issue/current

3.2.6. Ржевська Н.Ф. Американські аналітичні центри як суб’єкти 
прогнозування зовнішньої політики. Проблеми міжнародних відносин: Збірник 
наукових праць. Вип. 10-11 . К.: КиМУ, 2015. С. 316-332.

3.2.7. Ржевська Н. Прагматично-раціоналістичні політичні і правові концепції 
США доби Просвітництва на періоду боротьби за незалежність. Американський 
конституціоналізм. Історія політичної думки: підручник/ за ред.. Н.М. Хоми [І.В. 
Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. Л.: «Новий Світ 2000», 2016. 
С.274-288.

http://iournals.iir.kiev.ua/index.php/pol
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3.2.8. Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики. 
Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. 
Монографія. 2016. С. 14-34.

3.2.7. Погорська І.І. США: місія здійснима? Праксеологія творення 
глобального світу. Київ: Грамота, 2009.

Допоміжна література
3.2.9. Выбор: Мировое господство или глобальное лидерство М.: 

Международные отношения. 2004.
3.2.11. Бжезинский 3. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. 

М.: Астрель. 2012.

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1 https ://ua.usembassy .go v/uk/
3.3.2. http:// www.whitehouse.gov/
3.3.3. https://www.canadaintemational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr 
3.3.4 https://www.ukrinform.ua/tag-derzdep
3.3.5. https://pm.gc.ca/

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. (для дисциплін, де передбачено
екзамен) ' , ,

Таблиця 4.1
Денна форма навчання

Семестр 2
Вид навчальної роботи Оцінка

Усна відповідь на практичному занятті 4б.х 7 = 28

Участь у створенні колективного проекту 12
Виконання тестових завдань 4 6 x 3  = 12

Виконання домашнього завдання 8

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи 
№1 студент має набрати не менше 31

Модульна контрольна робота 20

Усього за модулем №1 60

Семестровий іспит 20

Усього за дисципліною 100

http://www.whitehouse.gov/
https://www.canadaintemational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
https://www.ukrinform.ua/tag-derzdep
https://pm.gc.ca/
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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. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингової 
оцінок, у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою ЕСТБ (Додаток 4).

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку 
до диплома.
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(Ф 03 .02 -01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА __________________

№
прим.

Куди
передано

(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувана Примітки

/ г/ г?з & ж О**'

(Ф 03 .02-02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ________________

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові

Підпис 
ознайомлен 

ої особи

Дата
ознайом

лення
Примітки „,

(Ф 03.02 -0 4 )
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ __________________

№
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності

.

(Ф 03 .02 -03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, яка 

внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03 .02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН____________________________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено » ‘
Узгоджено
Узгоджено


