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ВСТУП 

Анотація 

Курс Історія українського флоту та суднобудування є  складовою частиною соціально-

гуманітарного блоку дисциплін підготовки бакалаврів, що передбачені нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України. Він є важливою компонентою формування 

власного студентського світогляду, патріотизму, політичної та громадянської позиції. В 

основу навчального курсу покладено проблемно-хронологічний підхід. Він передбачає 

поглиблене вивчення процесу  непереривного розвитку суднобудування і флоту в Україні, 

окремих, найбільших складних і актуальних проблем з їх історії. Такий підхід відповідає 

особливостям і запитам вищої технічної, інженерної школи. Базуючись на досягненнях 

сучасної історичної науки, курс дозволяє формувати у студентів систему поглядів на минуле, 

сучасне і майбутнє українського флоту та суднобудування. На основі критичного аналізу, 

студенти отримають можливість виявлення закономірностей історичного розвитку 

українського флоту та суднобудування, опанування проблемно-хронологічного підходу з їх 

історії і методів наукового пізнання. Курс, що запропоновано, є важливою передумовою 

академічної та професійної мобільності студентів, в комплексі з іншими дисциплінами блоку, 

опосередковано оказує вплив на формування професійної компетентності майбутніх фахівців, 

виховує повагу та любов до власної Alma Mater. Програма передбачає комплексне навчання 

Історії українського флоту та суднобудування в усіх її аспектах в рамках компетентнісного 

підходу. 

Курс Історія українського флоту та суднобудування носить міждисциплінарний 

характер, використовує сучасні технологій навчання цінуванню та повазі мультикультурності. 

Здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

Ключові слова: Історія України; Київська Русь; Гетьманщина; УНР; УРСР; сучасна 

держава Україна; Запорозька Січ; українське козацтво; морські походи; Військово-морський 

флот; Військово-морські сили Збройних сил України; суднобудування; кораблебудування; 

суднобудівний завод; Миколаїв; Херсон; Керч; Феодосія; Національний університет 

кораблебудування імені адмірала Макарова.  

Abstract 

The course History of the Ukrainian Fleet and Shipbuilding is an integral part of the humanities 

and social sciences of baccalaureate, provided by the regulatory documents of the Ministry of 

Education and Science. It is an important component to form students’ worldview, patriotism, civic 

and political position. The syllabus is based on the problem-chronological approach. It provides an 

in-depth study of continuous development of shipbuilding and navy in Ukraine and some of the most 

complex and burning issues in their history. This approach meets the characteristics and requirements 

of higher technical, engineering school. Based on the achievements of modern historical science, the 

course allows students to form a system of views on the past, present and future of the Ukrainian navy 

and shipbuilding. 

Students will have the opportunity to identify patterns of historical development of the 

Ukrainian fleet and shipbuilding using critical analysis along with mastering the problem-

chronological approach to their history and methods of scientific knowledge. The course suggested 

is an important precondition of academic and professional mobility of students (alongside with the 

other disciplines); it has an indirect influence on the professional competence of future specialists, 
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cultivates respect and love for one's own Alma Mater. The program provides comprehensive study of 

the history of the Ukrainian fleet and shipbuilding in all its aspects within the competence approach. 

The course History of the Ukrainian Fleet and Shipbuilding is a multidisciplinary one. It uses 

modern learning technologies to value and respect cultural diversity. It also aims to preserve and 

increase moral, cultural, scientific values and achievements of society based on understanding the 

history and patterns of development in the subject area, its place in the general system of knowledge 

about nature and society and in the development of society and technologies and use different types 

and forms of physical activity for active recreation and healthy living. 

Key words: History of Ukraine; Kyivska Rus; Ukrainian People’s Republic; Ukrainian Soviet 

Socialist Republic; modern state of Ukraine; Zaporizian Sich; Ukrainian Cossacks ; maritime 

expeditions; Navy; Naval Forces of Ukraine; shipbuilding; shipyard; Mykolaiv; Kherson; Kerch; 

Theodosia; Admiral Makarov National University of Shipbuilding. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 

27 Транспорт 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД на 

сайті Університету  Спеціальність: 

271 Річковий та морський 

транспорт 

 

Спеціалізації: 

271.02 Управління 

судновими технічними 

системами і комплексами 

 

Освітньої програми: 

Управління судновими 

технічними системами і 

комплексами 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 90 15 год. 6 год. 

Семінарські 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота 

45 год. 80 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи студента – 3. 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: 

письмова 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЛОТУ ТА 

СУДНОБУДУВАННЯ» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної 

програми таких компетентностей: 

• ЗК9. Цінування та повага мультикультурності. 

• ЗК16. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

• студенти повинні знати  основні, базові факти і події з Історії українського флоту та 

суднобудування, тенденції їх історичного розвитку протягом століть; 

• розуміти підходи і трактування базових фактів, подій, тенденцій з Історії українського 

флоту та суднобудування; 
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• простежувати причинно-наслідкові зв’язки тенденцій розвитку Історії українського 

флоту та суднобудування; 

• аналізувати події і факти з Історії українського флоту та суднобудування критично їх 

осмислювати, за допомогою набутих історичних знань; 

• уміти користуватись навчальною, довідковою, методичною літературою 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Суднобудування і флот України, від давніх слов’ян до середини ХХ ст. 

Тема 1. Суднобудування та флот в Київській Русі 

1. Київська Русь, її внутрішні водні артерії і морські зв’язки; 

2. Плавзасоби давніх слов’ян та технології їх побудови; 

3. Морська торгівля Київської доби; 

4. Військові морські походи за часи Київської Русі. 

Література: [3] стор. 57-67; [11] стор. 4-140, 200-209. 

Тема 2. Козацька доба українського флоту  і суднобудування 

1. Виникнення українського козацтва і Запорізької Січі; 

2. Морські походи українських козаків; 

3. Утворення Чорноморського козацького війська та Чорноморської козацької флотилії; 

4. Запорізькі Чайки та інші плавзасоби, технології їх побудови. 

Література: [2] стор. 1-80; [3] стор. 77-86; [14] стор. 12-75. 

Тема 3. Розвиток суднобудування в Україні наприкінці ХVIII ст. ‒ в першій половині 

ХІХ ст. 

1. Ліквідація Гетьманщини і інкорпорація України Російської імперією; 

2. Початок суднобудування на Півдні України, Херсонська доба; 

3. Заснування Миколаєва як головного центра суднобудування Півдня України; 

4. Побудова парусних суден в Миколаєві. 

Література: [3] стор. 134-162; [10] стор. 88-115, 193-230; [12] стор. 1-30; [15] стор. 7-40.  

Тема 4. Суднобудування і флот на Півдні України в другій половині ХІХ ст. ‒ на початку 

ХХ ст. 

1. Поразка Російської імперії в Кримської війні (1853–1856 рр.), занепад суднобудування 

на Півдні України; 

2. Початок розвитку парового та металічного суднобудування на українському Півдні; 

3. Миколаївські суднобудівні заводи і побудова кораблів з металевим корпусом; 

4. Миколаївські броненосці і лінійні кораблі; 

5. Побудова підводних човнів в Миколаєві до Першої світовій війни. 

Література: [4] стор. 99-111, 173-190, 211-220, 248-251; [10] стор. 155-165, 230-348. 

Тема 5. Зародження Українського національно-державного військово-морського флоту 

на початку ХХ ст. 

1. Участь українських матросів у революційних подіях 1905–1906 рр.; 

2. Подвиги українських матросів Чорноморського флоту під час Першої світовій війни; 

3. Національна революція в Україні 1917–1920 рр., занепад суднобудування; 

4. Флотське питання в УНР і Української державі гетьмана П. Скоропадського; 

5. Утворення Українського військово-морського флоту підчас революційних змагань, 
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перемоги і поразки.  

Література: [14] стор. 75-131, 167-175. 

Тема 6. Розвиток суднобудування в  Україні у складі СРСР до Другій світовій війни. 

1. Відродження суднобудування на Півдні України: в 20-ті рр. ‒ початок 30-х рр. ХХ ст. 

2. Побудова військово-морських кораблів в Миколаєві і Херсоні в передвоєні роки; 

3. Цивільне суднобудування; 

4. Заснування Миколаївського кораблебудівного інституту (сучасний НУК імені 

адмірала Макарова), як кузні кораблебудівних кадрів. 

Література: [5] стор. 112-162, [17] стор. 136-216. 

Змістовий модуль 2. Суднобудування і флот України: від середини ХХ ст. ‒ до 

сучасної доби 

Тема 7. Кораблебудування і Чорноморський флот в України під час Другій світовій 

війни 

1. Друга світова війна, роль Чорноморського флоту в військових операціях; 

2. Українці на Чорноморському флоті під час Другій світовій війни; 

3. Звільнення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників. Подвиг Ольшанців; 

4. Кораблебудування на Півдні України під час війни. 

Література: [5] стор. 205-217; [9] стор. 1-175; [14] стор. 131-136;  [17] стор. 216-244. 

Тема 8. Суднобудування і флот в Україні 1945–1991 рр. 

1. Відродження суднобудування в Україні після Другій світовій війни; 

2. Українські суднобудівні верфі у 1945‒1991 рр.; 

3. Українці на флотах Радянського Союзу в післявоєнний період. 

Література: [13] cтор. 30-37; [14] стор. 175-180; [15] стор. 50-394; [16] стор. 1-184; [17] 

стор. 244-348. 

Тема 9. Суднобудування і флот в сучасній Україні 

1. Розпад Радянського Союзу і відновлення незалежності України; 

2. Початок економічної кризи в Україні, занепад судно будівництва, причини і наслідки; 

3. Діяльність українських урядів з запобіганню кризи суднобудівної галузі, проблеми і 

шляхи подолання кризи; 

4. Утворення Військово-морських сил Україні; 

5. Військово-морські сили Збройних сил України на захисті Батьківщини. 

Література: [6] стор. 48-53; [7] стор. 42-48; [14] стор. 180-188; [18] стор. 37-42. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання заочна форма навчання 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л с с.р. л с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Суднобудування і флот України, від давніх слов’ян до початку 

ХХ ст. 

Тема 1. Суднобудування та флот в 

Київській Русі 
9 1 3 5 8 ‒ ‒ 8 

Тема 2. Козацька доба українського 

суднобудування і флоту 
9 2 3 4 12 ‒ 2 10 

Тема 3. Розвиток суднобудування в 

Україні наприкінці ХVIII ст. ‒ в першій 

половині ХІХ ст. 

11 2 3 6 12 2 ‒ 10 

Тема 4. Суднобудування і флот на Півдні 

України в другій половині ХІХ ст. ‒ на 

початку ХХ ст. 

10 2 3 5 10 ‒ ‒ 10 

Тема 5. Зародження Українського 

національно-державного військово-

морського флоту на початку ХХ ст. 

10 2 3 5 8 ‒ ‒ 8 

Тема 6. Розвиток суднобудування в  

Україні у складі СРСР до Другій світовій 

війни 

11 2 3 6 10 2 ‒ 8 

Разом за змістовим модулем 1 60 11 18 31 60 4 2 54 

Змістовий модуль 2. Суднобудування і флот України: від початку ХХ ст. ‒ до сучасної доби 

Тема 7. Кораблебудування і 

Чорноморський флот в України під час 

Другій світовій війни 

11 2 4 5 10 ‒ ‒ 10 

Тема 8. Суднобудування і флот в Україні 

1945–1991 рр. 

10 2 4 4 8 ‒ ‒ 8 

Тема 9. Суднобудування і флот в 

сучасній Україні 

9 - 4 5 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 30 4 12 14 30 2 2 26 

РАЗОМ ЗА КУРСОМ 90 15 30 45 90 6 4 80 

Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Суднобудування та флот в Київській Русі 3 ‒ 

2 Козацька доба українського суднобудування і флоту 3 2 

3 Розвиток суднобудування в Україні наприкінці ХVIII ст. ‒ в 

першій половині ХІХ ст. 
3 ‒ 

4 Суднобудування і флот на Півдні України в другій половині 

ХІХ ст. ‒ на початку ХХ ст. 
3 ‒ 

5 Зародження Українського національно-державного військово-

морського флоту на початку ХХ ст. 
3 ‒ 



10 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

6 Розвиток суднобудування в Україні у складі СРСР до Другій 

світовій війни 
3 - 

7 Кораблебудування і Чорноморський флот в України під час Другій 

світовій війни 
4 ‒ 

8 Суднобудування і флот в Україні 1945–1991рр. 4 ‒ 

9 Суднобудування і флот в сучасній Україні 4 2 

Разом 30 4 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до семінарських занять– 2-4 год/1 заняття; 

• написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід.  

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Підготовка до семінарів  15 6 

2.  Реферат 15 15 

3.  Контрольна робота ‒ 35 

4.  Підготовка до екзамену  15 24 

 Разом 45 80 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА 

МЕТОДІВ ЇХ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Методи навчання: 

для всіх видів занять: 

• робота з літературою ‒ опрацювання різних видів джерел, спрямоване на формування 

нових знань, їх закріплення, вироблення вмінь і навичок та реалізацію контрольно-корекційної 

функції в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; 

• пояснення ‒ словесне розкриття причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей у 

розвитку природи, людського суспільства і людського мислення; 

• дискусія ‒ обмін поглядами щодо конкретної проблеми з метою набуття нових знань, 

зміцнення власної думки, формування вміння її обстоювати; 

• диспут ‒ цілеспрямоване зіставлення різних поглядів на наукову чи суспільну 

проблематику з метою формування у здобувачів оцінних суджень, зміцнення світоглядних 

позицій; 

для лекційних занять:  

• лекція ‒ усний виклад навчального матеріалу, який характеризується великим обсягом, 

складністю логічних побудов, сконцентрованістю розумових образів, доведень і узагальнень; 
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• бесіда ‒ питально-відповідний метод, завдання якого - спонукати здобувачів до 

актуалізації відомих і засвоєння нових знань шляхом самостійних роздумів, висновків і 

узагальнень; різновиди бесіди : репродуктивні (спрямовані на відтворення раніше засвоєного 

матеріалу), катехізичні (передбачають точне відтворення формулювань, запам'ятовування 

відповідей), евристичні (підводять здобувачів до самостійних висновків); 

• ілюстрування ‒ показ та сприйняття предметів, процесів і явищ у їх символьному 

зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, схем, репродукцій, 

звукозаписів тощо; 

для практичних, лабораторних та семінарських занять: 

• вправа ‒ планомірне, організоване, повторне виконання дій із метою оволодіння ними 

або підвищення їх якості; 

• практична робота ‒ метод поглиблення і закріплення теоретичних знань та перевірки 

наукових висновків; 

методи контролю і самоконтролю: 

• фронтальне опитування; 

• контрольні роботи, письмові заліки; 

• контрольні тестові роботи програмованого типу (перелік запитань і можливі варіанти 

відповідей). 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

виступають: 

• екзамен; 

• реферат; 

• стандартизовані тести; 

• контрольна робота.її 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 60 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді на 

семінарах  
Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені 

несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу 

3 
Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо 

обґрунтована. 

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія. 

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 45 (9 занять по 5 балів). 

 

Реферат Критерії оцінювання 

5 

Реферат має певну структуру. У вступі, обґрунтовано актуальність питання 

і розкрита його проблематика. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з відповідною 

аргументацією. На при кінці надається загальний висновок з проблеми. У 

тексті відображено глибина і повнота оволодіння матеріалом, застосовано 

додаткову літературу. Матеріал викладено логічно і послідовно. 

Аргументовано зроблено узагальнення і висновки. Обов’язкова наявність 

практичних прикладів. Орфографічні помилки відсутні.  

4 

Реферат має певну структуру. У вступі, обґрунтовано актуальність питання 

і розкрита його проблематика. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з відповідною 

аргументацією. На при кінці надається загальний висновок з проблеми. У 

тексті відображено глибина і повнота оволодіння матеріалом, застосовано 

додаткову літературу. Матеріал викладено не достатньо логічно і 

послідовно. Узагальнення і висновки не достатньо аргументовані. 

Обов’язкова наявність практичних прикладів. Орфографічні помилки 

незначні. 

3 

Реферат має певну структуру. У вступі, недостатньо обґрунтовано 

актуальність питання і розкриття його проблематики. Основна частина 

містить у собі зміст матеріалу що озвучується, приводяться основні тези з 

недостатньою аргументацією. Висновки з проблеми містять помилки. У 

тексті глибина і повнота оволодіння матеріалом відображено недостатньо, 

застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не достатньо 

логічно і послідовно. Узагальнення і висновки не достатньо аргументовані. 

Практичні приклади надано фрагментарно. Орфографічні помилки 

незначні. 

2 

Реферат не має певної структури. У вступі, не обґрунтовано актуальність 

питання, проблематика не розкрита. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, але з суттєвими помилками.  Основні тези 

приводяться з недостатньою аргументацією. Висновки з проблеми містять 

помилки. У тексті не відображена глибина і повнота оволодіння 

матеріалом,  не застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не  
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Реферат Критерії оцінювання 

логічно і не послідовно. Узагальнення і висновки не аргументовані. 

Практичні приклади надано фрагментарно. Орфографічні помилки суттєві.  

1 

Реферат не має певної структури. У вступі, не обґрунтовано актуальність 

питання, проблематика не розкрита. Основна частина містить у собі зміст 

матеріалу що озвучується, але з суттєвими помилками.  Основні тези 

приводяться з не аргументовано. Висновки з проблеми містять суттєві 

помилки. У тексті не відображена глибина і повнота оволодіння 

матеріалом, не застосовано додаткову літературу. Матеріал викладено не  

логічно і не послідовно. Узагальнення і висновки відсутні. Практичні 

приклади не надано. Орфографічні помилки суттєві. 

0 Реферат відсутній.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 5 балів. 

 

Контрольна 

робота  
Критерії оцінювання 

40 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано логічно, після кожного розділу надані висновки а також загальні 

висновки на при кінці роботи. Висновки аргументовані. Студент виявив 

вміння орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Орфографічні помилки відсутні.  

25 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано логічно з незначними помилками, після кожного розділу надані 

висновки а також загальні висновки на при кінці роботи. Висновки 

аргументовані, але мають деякі несуттєві неточності. Студент виявив 

вміння орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Орфографічні помилки незначні. 

15 

Контрольна робота має певну структуру: назву, план, основну частину, 

список літератури та джерел що використовувались. В тексті матеріал 

подано недостатньо логічно з помилками, після кожного розділу надані 

висновки а також загальні висновки на при кінці роботи. Висновки слабо  

аргументовані, мають неточності. Студент виявив недостатні вміння 

орієнтуватися в сучасній наукової літературі, узагальнювати і 

систематизувати науковий матеріал. Значні орфографічні помилки. 

10 

Контрольна робота не має певної структури: назва присутня, але план не 

виповідає повною мірою заявленої теми, основну частину подано 

поверхово, список літератури та джерел що використовувались не 

достатній і не сприяє розкриттю теми. В тексті матеріал подано не логічно 

з помилками, після кожного розділу надані висновки а також загальні 

висновки на при кінці роботи. Висновки слабо  аргументовані, мають 

суттєві неточності. Студент виявив недостатні вміння орієнтуватися в 

сучасній наукової літературі, узагальнювати і систематизувати науковий 

матеріал. Значні орфографічні помилки. 

5 

Контрольна робота не має певної структури: назва присутня, але план не 

виповідає повною мірою заявленої теми, основну частину подано 

поверхово та лапідарно, список літератури та джерел що 

використовувались не достатній і не сприяє розкриттю теми. В тексті 

матеріал подано не логічно з суттєвими помилками, після кожного розділу 
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висновки відсутні. Загальні висновки слабо  аргументовані, мають суттєві 

неточності або відсутні. Студент не виявив вміння орієнтуватися в сучасній 

наукової літературі, узагальнювати і систематизувати науковий матеріал. 

Значні орфографічні помилки. 

0 Контрольна робота відсутня. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 балів. Контрольна 

робота, як критерії оцінювання застосовується серед студентів заочної форми навчання 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей,% 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Екзамен з курсу «Історія українського флоту та суднобудування», проводиться у 

письмової формі. Екзаменаційний білет містить в собі два питання, кожне з яких максимально 

оцінюється в 20 балів, максимальна оцінка за відповідь на два питання 2 х 20 балів = 40 балів. 

Критерії оцінювання першого та другого питання однакові. 

Екзамен Критерії оцінювання 

20-15 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті правильна, повна, логічна, 

містить аналіз, систематизацію і узагальнення, припускаються незначні 

помилки, які не впливають на загальний зміст відповіді. Чітко простежено 

хронологію і детермінанту подій, дати подій вказано правильно. В відповіді  

використані міжпредметні зв’язки, вона містить аргументовані висновки. 

Орфографічні помилки відсутні або незначні. 

14-10 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті, в цілому правильна, достатньо 

повна і логічна. В відповіді допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу, не достатньо читка систематизація узагальнення дещо 

абстрактні. Припущені несуттєві неточності в хронології подій і історичної 

детермінації, несуттєві помилки в датуванні. Використані міжпредметні 

зв’язки, висновки досить аргументовані.   Орфографічні помилки не значні. 

9-7 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті, частково правильна, містить 

неточності, недостатньо обґрунтована. Матеріал слабо систематизований, 

узагальнення абстрактні. Присутні помилки в хронології подій історична 

детермінація не чітка, суттєві помилки в датуванні. Міжпредметні зв’язки 

використані слабо, висновки не досить аргументовані. Значні орфографічні 

помилки. 

6-4 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті, має суттєві помилки, 

лапідарна, недостатньо обґрунтована. Матеріал дуже слабо систематизований, 

узагальнення майже відсутні. Присутні суттєві помилки в хронології подій і 

датуванні, історична детермінація відсутня. Міжпредметні зв’язки не 

використані, висновки не аргументовані. Значні орфографічні помилки. 

3-1 

Відповідь на одне питання, що міститься в білеті, містить значну кількість 

суттєвих помилок, лапідарна, не обґрунтована. Матеріал не систематизований, 

узагальнення відсутні. Присутні суттєві помилки в хронології подій і датуванні, 

історична детермінація відсутня. Міжпредметні зв’язки не використані, 

висновки відсутні. Значні орфографічні помилки. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми при наявності двох 

відповідей що містяться в білеті 40 балів. 
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Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях  9 х 5 балів = 45 балів 2 х 5 балів =10 балів 

Реферат 5 балів ‒ 

Контрольна робота ‒ 40 балів 

Поточний модульних контроль 10 балів 10 балів 

Екзамен 40 балів 40 балів 

Всього 100 100 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

ЗМ 1 Т1 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 

‒ 

Т2 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Т3 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
- 

Т4 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т5 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т6 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
- 

ЗМ 2 Т7 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т8 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

 
‒ 

Т9 Участь у семінарських 

заняттях 
5 

Участь у семінарських 

заняттях 
5 

ПМК 
Модульна контрольна 

робота 
10 

 
10 

Реферат 5  ‒ 

Контрольна робота ‒  40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 40  40 

Сума 100 
 

100 
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