
 



 



ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями про основні засади розвитку 
соціальної ідентичності та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній 
роботі, викладанні навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, аналітичній діяльності 
та суспільно-політичній практиці. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні дані про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку соціально-філософських та 
філософсько-історичних проблем у їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва 
як форм духовного життя людства; про засади критичного осмислення 
філософських концепцій та про основні варіанти розв’язання філософських 
проблем; про сутність й типи наукової раціональності; про загальну структуру 
світогляду та теоретичної і практичної діяльності людини з метою подальшого 
засвоєння критеріїв для експертних оцінок та способів їх фахового використання 
у різних сферах соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 
оперувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у 
повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати 
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, 
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати загальну 
оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її основних 
практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та 
практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, 
зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 
відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 
вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, 
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 
належним чином представляти результати проведених досліджень; здійснювати 
комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна Дискурси ідентичності належить до 
переліку обов’язкових навчальних дисциплін та викладається у 5 семестрі бакалаврату.  

Філософська теорія ідентичності розкриває взаємозв’язок суспільного, колективного та 
індивідуального через їх виявлення у вимірах наявного і належного у соціальній 
реальності, через встановлення взаємозалежності соціальних знань і соціальних 
цінностей у соціальному пізнанні та сприяє виявленню та виробленню принципів 
методології, пізнання та перетворення соціальної дійсності. З цією метою здійснюється 
вивчення класичних теорій ідентичності та сучасних соціально-філософських концепцій 
ідентичності під кутом зору можливостей пізнання та практичного застосування 
основних шляхів здобуття соціальної ідентичності. 

Курс передбачає 3 змістових частини. 

Перша частина курсу присвячена дослідженню основних теоретико-методологічних 
положень філософської теорії ідентичності, опанування основними способами 
обґрунтування концепцій ідентичності та здійснення фахової теоретичної експертизи 
ідентичності засобами соціальної філософії. Курс розглядає загальні теоретичні підходи 



до пізнання ідентичності, а також спеціальні засади здобуття ідентичності – моральні, 
організаційні та інституційні, процедурні тощо. 

Друга частина курсу присвячена дослідженню основних видів соціальної та колективної 
ідентичності, а також виявлення їхнього взаємозв’язку з ідентичністю особистості. 

У третій частині курсу спеціальному поглибленому дослідженню підлягають деякі типи 
ідентичності та їхній філософський дискурс: множинна ідентичність, гендерна 
ідентичність, уявлена ідентичність, а також перспективи радикального розширення 
уявлень про ідентичність у концепціях транс гуманізму та пост людства. 

 
4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів компетенції щодо теоретичного та 

практичного використання базових положень класичних соціально-філософських теорій 

ідентичності, аналізу проблематики співвіднесення моральних, універсалістських, 

інституційних аспектів здобуття соціальної ідентичності, концептуального розуміння сутнісних 

аспектів специфіки перебігу соціально-політичних процесів сучасного суспільства. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 11. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

ФК 1. Усвідомлення сенсу філософії, її дисциплінарного розмаїття та місця в системі 
культури 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про розвиток основних 
філософських ідей, учень та напрямків 

ФК 5. Здатність аналізувати сучасні філософські проблеми та вчення 

ФК 8. Здатність оперувати філософською термінологією для розв’язання професійних 
завдань 

ФК 11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про засади, розвиток і 
сучасний стан наукового та гуманітарного знання 

ФК 14. Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях на засадах діалогу, відкритості 
й толерантності 
 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладанн
я і 
навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисципліни 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
предмет, методи, основи 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

5 



робота у дискусіях, 

підсумкова письмова 

робота у вигляді 
тестування /залік  

1
1.2 

основну проблематику 
теоретичної філософії та 
критично осмислювати її 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

підсумкова письмова 

робота у вигляді 
тестування /залік 

5 

1
1.3 

принципи теоретичної філософії самостійна 
робота 

конспекти 
першоджерел 

5 

1
1.4 

сучасні підходи до розуміння 
принципів теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях, 
підсумкова письмова 
робота у вигляді 
тестування /залік 

6 

1
1.5 

новітні типології сучасних теорій 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях, 
самостійна 
індивідуальна робота 
(письмові роботи), 
конспекти 
першоджерел, 
підсумкова письмова 
робота у вигляді 
тестування 

5 

1
1.6 

особливості концепцій 
теоретичної філософії, зокрема 
філософсько-освітнього 
спрямування 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях, 
самостійна 
індивідуальна робота 
(письмові роботи), 
конспекти 
першоджерел, 
підсумкова письмова 
робота у вигляді 
тестування /залік 

14 

 Вміти:    
2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури з 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях, 
конспекти 
першоджерел 

5 

2
2.2 

пояснювати особливості та умови 
історичних трансформацій 
теоретичної філософії 

самостійна 
робота 

самостійна 
індивідуальна робота 
(письмові роботи), 
підсумкова письмова 
робота у вигляді 

10 



тестування /залік 
2

2.3 
пояснювати варіативність 
сучасних понять і принципів 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

10 

1
2.4 

здійснювати дослідження 
літератури з теоретичної 
філософії, спираючись на 
рекомендації викладача та 
уникаючи простого 
переповідання її змісту 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

5 

1
2.5 

здійснювати докладне 
дослідження трьох і більшої 
кількості літературних джерел 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

5 

2
2.6 

здійснювати експертну оцінку 
теоретичних висловлень на теми 
теоретичної філософії 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

5 

 комунікація:    
3

3.1 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої філософської 
літератури в підготовці до 
семінарських занять та написання 
самостійних робіт 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень і 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 

доповнення та участь 

у дискусіях, 

самостійна 

індивідуальна робота 

(письмові роботи) 

3 

2
3.3 

полемізувати щодо питань 
теоретичної філософії в умовах 
семінарських занять на основі 
володіння категоріально-
поняттєвим апаратом цієї 
філософії 

семінари усні доповіді, 

доповнення та участь 
у дискусіях 

3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4самостійно шукати та критично самостійна усні доповіді, 2 



4.1 опрацьовувати літературу з 
теоретичної філософії, вільно 
володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

робота доповнення та участь 
у дискусіях, 
самостійна 
індивідуальна робота 
(письмові роботи) 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні з 
тематикою теоретичної філософії; 

семінари, 
самостійна 
робота 

усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях, 
самостійна 
індивідуальна робота 
(письмові роботи) 

5 

4
4.3 

нести відповідальність за 
політико-ідеологічну 
незаангажованість висловлень і 
пояснень особливостей своїх 
теоретичних підходів. 

семінари усні доповіді, 
доповнення та участь 
у дискусіях 

4 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 
2

.1
 

2
.2

 
2

.3
 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 
3

.1
 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 
4

.2
 

4
.3

 

ПРН 2. Розуміти розмаїття та специфіку 

філософських 

дисциплін, знати філософську термінологію. 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
+    +  

 

+ + + +  
 

+ + 

ПРН 5. Спілкуватися з професійних питань 

державною та іноземною мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної 

міжкультурної комунікації. 

+ +     + + +    +  + 
 

+ 

 

+  

ПРН 9. Мати навички написання філософських 

текстів.     
 

+     + 
 

+  + + + + +  

ПРН 11. Вміти аналізувати міркування та робити 

ґрунтовні смислові узагальнення, висновки.     +  
 

+   +   
 

+  +  + + 
 

+ 

ПРН 14. Уникати симуляцій, плагіату та інших 

виявів академічної недоброчесності у сфері 

професійної діяльності або навчання 
        +     +  + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1 Форми оцінювання студентів 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях: РН 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3. 4.1, 4.2. 4.3 –20 / 40 балів 

2. Конспекти першоджерел: РН 1.3, 1.5, 1.6, 2.1  – 6 / 10 балів 



3. Самостійна індивідуальна робота (письмові роботи): РН 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 – 22 / 30 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 
матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 
семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, дослідження цінностей, написання 
тексту рекомендацій). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 
Підсумкова письмова робота у вигляді тестування/залік -   РН 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2  – 
12 / 20 балів 
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 
додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо:  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота)  
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Види робіт 

 

Кількість балів 

Min b – 48 

(×0,5)=24 

(балів) 

Mах b – 80 

(×0,5)=40  

(балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Семінар1 Усна доповідь протягом 
семестру 

3 5 15 6 5 30 

Доповнення та участь в 
дискусіях протягом семестру 

1 5 5 2 5 10 

Конспекти 
першоджерел2 

Перелік текстів*: 
1) Аврелій Марк Роздуми. 
Наодинці з собою; 
2) Бауман З. Плинні часи. 
Життя в добу непевности; 
3) Батлер Дж. Гендерний 
клопіт. Фемінізм та підрив 
тожсамості 

3 2 6 5 2 10 



* можливі й інші теми 
Друга половина семестру 

Самостійна 
індивідуальна 
робота (письмові 
роботи) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написання філософських есе 
з переліку тем**: 
1) Підстави здобуття 
ідентичності; 
2) Колективна дія і 
колективна 
відповідальність; 
3) Зміна ідентичності і 
множинна ідентичність 
** можливі й інші теми 
Друга половина семестру 

4 4 16 5 4 20 

Створення таблиці 
ключових понять з обраної 
теми і пошук їхніх 
еквівалентів іноземними 
мовами***. 
Перелік тем на вибір 
студента: 
1) уявна ідентичність; 
2) множинна ідентичність; 
3) гендерна ідентичність 
*** можливі й інші теми 
Друга половина семестру 

3 1 3 5 1 5 

Складання бібліографії до 
обраної теми і написання 
анотацій до них****. 
Перелік тем на вибір 
студента: 
1) філософія гендеру; 
2) філософія колективної дії; 
3) філософія трансгуманізму 
**** можливі й інші теми 
Друга половина семестру 

3 1 3 5 1 5 

Підсумкова 
письмова робота 
у вигляді 
тестування/залік 

 
 

12 1 12 20 1 20 

У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 
відпрацьовуються у письмовій формі. Загальна кількість балів за аудиторну роботу 
складає 30% від семестрової кількості балів  
2 Максимальна кількість балів за конспекти першоджерел не може бути більше, ніж 
20% від семестрової кількості балів, тобто не більше, ніж 12 балів 
3 Загальна кількість балів за самостійну індивідуальну роботу складає 50% від 
семестрової кількості балів, тобто мін. – 18 балів, максимум – 30 балів 
 
 
Критерії оцінювання  

1. Усна доповідь:  

6-5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 



завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

2. Доповнення та участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми  

1 бал – доповнення змістовне  

 

3. Конспект першоджерел:  

5-4 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

             3-1 бал – студент законспектував текст без достатніх цитувань та пояснень 

 
4. Самостійна індивідуальна робота (письмові роботи): 

1) У формі філософського есе:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / 

письмової роботи 

4-2 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 

обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві 

неточності та фрагментарність викладу 

1-0 балів – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, 

або не використовує фахові словники, або не розкриває зміст поставленого 

завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

 

2) Створення таблиці ключових понять 

5-4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

коректно підбирає ключові поняття до теми, використовує фахові словники, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного 

дослідження / письмової роботи 

3-2 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але може не використовує фахові словники, в 

основному розкриває зміст поставленого завдання, однак допускає несуттєві 



неточності, однак в цілому демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи 

1-0 балів – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, 

або не використовує фахові словники, або не розкриває зміст поставленого 

завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

3) Складання бібліографії до обраної теми 

5-4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

коректно підбирає першоджерела до теми, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 

незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

3-2 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно його викладає, але не згадує суттєві першоджерела, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, однак допускає несуттєві 

неточності, однак в цілому демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження / письмової роботи 

1-0 балів – студент не володіє у достатньому обсязі навчальним матеріалом, 

або не згадує суттєві першоджерела, або не розкриває зміст поставленого 

завдання, або допускає суттєві неточності, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

5. Підсумкова письмова робота у вигляді тестування/залік:  

20-15 балів – студент допускає не більше 20% помилок у тестовій роботі 

14-9 балів – студент допускає не більше 40% помилок у тестовій роботі 

8-6 бали – студент допускає не більше 60% помилок у тестовій роботі 

5-0 балів – студент допускає понад 60% помилок у тестовій роботі 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу та виконання самостійних і письмових робіт. 
 
7.3 Шкала відповідності: 
 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1. Теоретичні засади ідентичності 

1 
Тема 1. Простір дискурсу ідентичності 

 
2 2 3 

2 
Тема 2. Моральні джерела ідентичності 
особистості 

2 2 
3 

3 
Тема 3. Універсалізація підстав 
ідентичності: від природних прав до 
космополітизму 

2 2 
3 

4 
Тема 4. Інституційні та організаційні засади 
ідентичності 

2 2 
3 

5 
Тема 5. Процедурні аспекти утвердження 
ідентичності 

2 2 
3 

2. Соціальна і колективна ідентичність 

6 
Тема 6. Колективна ідентичність 
 

2 2 3 

7 Тема 7. Політична ідентичність 2 2 3 

8 Тема 8. Національна і етнічна ідентичність 2 2 3 

9 
Тема 9. Мультикультуралізм і політика 
визнання: за і проти 

2 2 
3 

10 Тема 10. Нові соціальні ідентичності 2 2 3 

3. Майбутнє ідентичності 

11 
Тема 11. Множинна соціальна ідентичність 
 2 2 3 

12 
Тема 12. Криза ідентичності і зміна 
соціальної ідентичності 2 2 3 

13 Тема 13. Уявлена ідентичність 2 2 3 

14 Тема 14. Ґендерна ідентичність  2 2 3 

15 Тема 15. Трансгуманізм і постлюдство 2 2 3 

16 Конспекти першоджерел   2 

17 Індивідуальна самостійна робота   11 

18 
Підсумкова письмова робота у вигляді 
тестування/залік 

  2 

 ВСЬОГО 30 30 60 

Загальний обсяг  – 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 30 год. 
Семінари   – 30 год. 
Самостійна робота  – 60 год. 
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