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1. Загальна інформація 

 
Назва дисципліни МЕНЕДЖМЕНТ   
ЛЕКТОР 
Викладач Петренко Микола Миколайович, кандидат технічних наук, професор 
Профайл викладача Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=tHmPQ50AAAAJ&hl=ru&authuser=2Scholar,  
 
ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-4565-9653 
 

Контактний телефон +38050-48-72-502 
E-mail: petrenkonn@i.ua 
Консультації Очні консультації відповідно до графіку консультацій семестру 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380504872502) в робочі дні з 9.00  до 15.30 
АСИСТЕНТ  
Викладач Корнєєва Тетяна Сергіївна, асистент 
Профайл викладача Scopus  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189046305 
 
Google Scholar  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wIJZW9wAAAAJ&hl=uk&authuser=1 
 
ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-6434-0552 
 
Publons 
https://publons.com/researcher/4218334//  

Контактний телефон (+38) 050-988-48-03 
E-mail: korneevats16@gmail.com 
Консультації Очні консультації відповідно до графіку консультацій семестру 

Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380509884803) в робочі дні з 9.00  до 15.30 
  
 
 



 
2. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна "Менеджмент" покликана сформувати у здобувачів вищої освіти фундаментальні знання та практичні навички з управління 

організацією. Вона є базовим підсумковим предметом, що передбачає узагальнення знань здобувачів вищої освіти з управлінських дисциплін у 
напрямку формування цілісної концепції управління функціонуванням і розвитком організації. 

Знання теорії та практики управління дає можливість оволодіти мистецтвом керівництва колективом, включаючи вміння ставити загальні і 
конкретні цілі і задачі діяльності підприємства, розробляти стратегію управління з урахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів, 
контролювати процес її реалізації.  

Вивчення дисципліни "Менеджмент" передбачається програмою навчальної дисципліни, розробленою у відповідності до вимог стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" для для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти.  

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
           

Метою вивчення дисципліни "Менеджмент" є формування у здобувачів вищої освіти комплексу систематизованих знань у сфері 
менеджменту, сучасного управлінського мислення, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь, 
навичок аналізу та критичного мислення щодо процесів і явищ, які протікають в організації; прийняття альтернативних управлінських рішень в 
умовах невизначеності. 

Завданням вивчення дисципліни є:  
- вивчення основних понять і категорій менеджменту та управління; 
- опанування (критичне осмислення) законів, закономірностей, принципів, функцій та методів менеджменту; 
- розуміння змісту процесів та технології управління; 
- навчання навикам планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання для забезпечення ефективності діяльності 

організації; 
- набуття практичних навичок обґрунтування та прийняття раціональних управлінських рішень залежно від сформованої проблеми; 
- навчання навикам пошуку, збирання, аналізу інформації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації; 
- вироблення умінь та набуття практичних навичок для взаємодії, лідерства, самостійної і командної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань;  
- оцінювання ефективності менеджменту в організації. 
 
 
 
 
 



4. Формат дисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні та практичні заняття із застосуванням електронних 
презентацій, інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними, самостійними роботами. 

Формат очний (offline / Face to face) 
Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5. Результати навчання  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: 
Інтегральна компетентність: 
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, 

у сфері менеджменту або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 
Загальні компетентності: 
- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 
- здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
- знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Спеціальні компетентності: 
- здатність визначати та описувати характеристики організації; 
- здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 
- здатність визначати перспективи розвитку організації; 
- вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; 
- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту; 
- здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 
- здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту; 
- здатність планувати діяльність організації та управляти часом; 
- здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; 
- здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації; 
- здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; 
- здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення; 
- розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності; 



- розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності; 
- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 
- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності. 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен оволодіти фундаментальними знаннями та практичними навичками з управління 

організацією для формування сучасних підходів до вирішення виробничих і соціально-економічних проблем, а також створення умов для творчої 
та ефективної діяльності.    

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 
лекції 28 

практичні заняття 28 
самостійна робота 94 

Всього 150 
 

7. Ознаки дисципліни 
 

Рік 
викладання 

Курс 
(рік 

навчання) 

Семестр Спеціальність Кількість 
кредитів 
/ годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / вибіркова 

2020 третій осінній 073 
«Менеджмент»,  

076 
«Підприємництво, 

торгівля та 
біржова 

діяльність»,  
281  

«Публічне 
управління та 

адміністрування» 

5/150 2 Екзамен Нормативна 

 
 

8. Пререквізити 
 

           Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Менеджмент» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал таких 
дисциплін як: «Основи економічної теорії», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Соціологія», а також пов’язана з дисциплінами, які 



характеризують об’єкт управління або окремі його функції – економічні, фінансові, облікові та юридичні дисципліни, а саме «Теорія організації», 
«Операційний менеджмент», «Економіка і фінанси підприємства», «Облік і аудит», «Право», «Маркетинг». 

 
9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 
            У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з 
адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 
 

10. Політика дисципліни 
 

Академічна доброчесність:  
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
         Відвідування занять  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекційні та практичні заняття курсу. 
         Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 
          

Поведінка на заняттях 
            Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному універсистеті студенти, викладачі та адміністрація діють 
відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 
Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Навчально - методична карта дисципліни 
 

Тиждень, 
дата, години 

Тема, основні питання (розкривають 

зміст і є орієнтирами для підготовки 

до модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота 

Матеріали Література, 
інформаційн

і ресурси 

Завдання, години Термін 
виконання 

Змістовий модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ 
Тиж.1 

11:50-13:10 
(за 

розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 1. Сутність, роль та 
методологічні основи менеджменту 
1. Менеджмент як специфічна сфера 
людської діяльності.  
2. Система відносин в організації як 
предмет вивчення менеджменту.  
3. Менеджмент як система наукових 
знань.  
4. Менеджмент як мистецтво 
управління.  
5. Методи досліджень: діалектичний, 
конкретно-історичний, науковий, 
експертний, системний підхід; 
моделю¬вання: вербальне, фізичне, 
аналогове, математичне; соціологічні 
методи: анкетування, інтерв’ювання, 
тестування.  
6. Місце дисципліни в системі 
загальноосвітніх і професійно 
орієнтованих дисциплін. Актуальність 
та практична спрямованість 
дисципліни, її структура і послідовність 
вивчення. 

Лекція / 
 Face to face  

 

Презентація 
 

1, 5, 6, 10, 12 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Система відносин в організації як 
предмет вивчення менеджменту. 
2. Методи досліджень. 
3. Кращі менеджери ХХІ століття. 
Тестування 
6 год.  

Самостійна 
робота і 
реферат 

  до 07.09  
 

Тиж.2 
11:50-13:10 

(за 
розкладом) 
1 год. 20 хв. 

Тема 2. Історія розвитку 
менеджменту 
1. Передумови виникнення науки 
управління.  
2. Існуючі парадигми менеджменту.  
3. Класичні та неокласичні теорії 
менеджменту.  
4. Особливості формування сучасної 
моделі менеджменту в Україні. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація,  7, 9, 18, 22 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Історія розвитку управлінської думки 
в світі. 
2. Основні етапи розвитку 
управлінської науки в України. 
3. Сучасна ресурсна концепція в 
менеджменті. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
14.09  

 



Тестування 
8 год. 

Тиж.3  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 3. Закони, закономірності та 
принципи менеджменту 
1. Характеристика інтегрованих 
підходів до управління: процесний 
підхід; системний підхід; ситуаційний 
підхід.  
2. Закони і закономірності 
менеджменту.  
3. Сутність, природа та роль принципів 
менеджменту в досягненні мети 
організації.  
4. Класифікація принципів 
менеджменту.  
5. Взаємозв’язок між принципами 
менеджменту. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

1, 5, 13, 22, 28 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал  
Підготувати реферати на теми:  
1. Інтегровані підходи до управління. 
2. Методологічний підхід до 
вироблення принципів управління. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
21.09  

 

Тиж.4  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 4. Функції та методи 
менеджменту 
1. Функції менеджменту як види 
управлінської діяльності.  
2. Класифікація і характеристика 
функцій менеджменту.  
3. Динамічний взаємозв’язок 
конкретних і загальних функцій.  
4. Сутність та класифікація методів 
менеджменту.  
5. Система методів: адміністративні, 
економічні, соціально-психологічні. 
6. Механізм взаємодії методів, 
принципів та функцій менеджменту. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

2, 6, 12, 13, 18 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Методи менеджменту як сукупність 
способів впливу керуючої системи 
управління на керовану.  
2. Використання методу моделювання в 
управлінській діяльності. 
3. Механізм взаємодії методів, 
принципів та функцій менеджменту. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
28.09  

 

Тиж.5  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 5. Процес управління 
1. Процес управління як сукупність 
взаємопов’язаних і взаємодіючих 
функцій, методів, управлінських рішень 
та інших категорій менеджменту.  
2. Мета управлінського процесу, його 
учасники, предмет, засоби здійснення. 
3. Управлінський цикл.  
4. Сутність і зміст управлінських 
процедур. 
5. Особливості процесу управління: 
безперервність, нерівномірність, 
циклічність, послідовність, надійність. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

1, 2, 9, 11, 13 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Процес управління: учасники, 
управлінські процедури. 
2. Автоматизоване робоче місце 
керівника. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
05.10  

 



Тиж.6  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 6. Планування як загальна 
функція менеджменту 
1. Сутність і зміст планування як 
функції менеджменту, його види та 
їхній взаємозв’язок.  
2. Основні елементи системи 
планування.  
3. Етапи процесу планування.  
4. Тактика, політика, процедури, 
правила при плануванні.               
5. Цілі організації. Процес постановки 
цілей. 
6. Класифікація стратегій в системі 
планування. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

12, 13, 18, 20, 
22 

Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Система планування та етапи 
процесу планування. 
2. Характеристика бізнес-планування. 
3. Аналіз стратегій провідних 
корпорацій світу. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
12.10  

 

Тиж.7  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 7. Організування як загальна 
функція менеджменту 
1. Сутність функції організування та її 
місце в системі управління.  
2. Поняття та складові організаційної 
діяльності.  
3. Процес делегування повноважень і 
відповідальності. 
4. Вертикальна та горизонтальна 
структуризація управління.  
5. Скалярний процес делегування 
повноважень в організації.  
6. Департаменталізація.  
7. Класифікація організаційних 
структур управління та їх взаємодія. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

1, 2, 5, 9, 11 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Класифікація організаційних 
структур управління та їх взаємодія. 
2. Методи вибору та проектування 
організаційних структур управління. 
3. Методи досягнення ефективної 
інтеграції. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
19.10  

 

Змістовий модуль 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 
Тиж.8  

11:50-13:10 
(за 

розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 8. Мотивування як загальна 
функція менеджменту 
1. Значення людського фактора в 
управлінні організацією.  
2. Психологічні та фізіологічні 
особливості працівника.  
3. Поняття мотивування та принципи 
врахування інтересів у мотивації.  
4. Теорії і моделі процесів мотивування: 
змістовний і процесний підходи. 
5. Зіставлення теорій мотивування.  
6. Засоби мотиваційного впливу та 
стимулювання праці. 
7. Формування ефективного 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

6, 9, 10, 12, 20 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Теорії і моделі процесів 
мотивування. 
2. Форми та системи оплати праці. 
3. Формування ефективного 
мотиваційного механізму на 
підприємстві.   
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
26.10  

 



мотиваційного механізму на 
підприємстві.   

Тиж.9  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)   
1 год. 20 хв. 

Тема 9. Контролювання як загальна 
функція менеджменту 
1. Поняття контролювання та його 
місце в системі управління.  
2. Принципи і цілі функції 
контролювання.  
3. Види управлінського контролювання. 
4. Етапи процесу контролювання.  
5. Головні системи контролю. 
6. Процес контролювання.  
7. Зворотний зв’язок під час контролю. 

Лекція /  
Face to face  

 

Презентація 
 

9, 11, 13, 18, 
22 

Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми:  
1. Система контролю та умови її 
ефективного функціонування. 
2. Використання інформаційно-
управлінських систем контролю для 
виявлення відхилень. 
3. Організація контролю в провідних 
корпораціях світу. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

презентація 
до 02.11  

 

Тиж.10  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 10. Регулювання як загальна 
функція менеджменту 
1. Поняття регулювання та його місце в 
системі управління. 
2. Види регулювання.  
3. Етапи процесу регулювання. 

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 1, 2, 5, 6, 10, 
12 

Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Модель регулювання діяльності 
організації. 
2. Особливості процесів регулювання 
на конкретних прикладах в організації. 
Тестування 
6 год. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
09.11  

 

Тиж.11  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 11. Моделі та методи прийняття 
управлінських рішень 
1. Управлінське рішення як результат 
управлінської діяльності.  
2. Класифікація управлінських рішень.  
3. Фактори, що впливають на процес 
прийняття управлінських рішень.  
4. Методи розробки і обґрунтування 
управлінських рішень. 
5. Моделі та механізм прийняття 
управлінських рішень.  
6. Взаємозалежність управлінських 
рішень. 
7. Організація і контроль виконання 
управлінських рішень. 

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 11, 13, 18, 20, 
22 

Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Механізм розробки, обґрунтування і 
прийняття управлінських рішень. 
2. Моделювання прийняття 
управлінських рішень. 
3. Якість та контроль виконання 
управлінських рішень. 
Тестування 
8 год. 
 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
16.11  

 

Тиж.12  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 12. Інформація і комунікації в 
менеджменті 
1. Інформація, її види та роль в 
менеджменті.  
2. Класифікація інформації та критерії 
оцінювання.  

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 18, 20, 22, 28 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Критерії оцінювання інформації в 
менеджменті. 
2. Взаємозалежність між поширенням 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
23.11  

 



3. Вимоги, що висуваються до 
інформації та її носії.  
4. Поняття і характеристика 
комунікацій.  
5. Комунікаційний процес, елементи, 
етапи процесу та засоби комунікацій. 
6. Зворотний зв’язок у процесі 
комунікації.  
7. Перешкоди та перевантаження в 
комунікаціях.  
8. Удосконалення комунікацій в 
організаціях.  
 

інформаційних технологій та 
конкурентоспроможністю фірми. 
3. Удосконалення моделей 
комунікаційного процесу. 
Тестування 
8 год. 
 

Тиж.13  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 13. Керівництво та лідерство 
1. Керівництво як об’єднувальна 
функція менеджменту.  
2. Основні фактори та визначальні 
аспекти керівництва.  
3. Основи керівництва: вплив, 
лідерство, влада. Адаптивне 
керівництво.  
4. Влада як елемент примушення. 
Форми впливу та влади.  
5. Теорії лідерства. Типологія лідерів.  
6. Поняття стилю керування та 
континууму стилів керування.  
7. Фактори та передумови формування 
стилів керівництва.  
8. Критерії оцінки стилю менеджера.  
9. Загальна характеристика моделі 
сучасного менеджера. 

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 1, 5, 9, 20, 28 Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Формування та використання стилів 
керівництва для ефективного 
прийняття рішень. 
2. Особливості співвідношення між 
стилем керівництва, задоволеністю та 
продуктивністю. 
3. Ефективність адаптивного 
керівництва на підприємстві. 
Тестування 
8 год. 
 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
30.11  

 

Тиж.14  
11:50-13:10 

(за 
розкладом)  
1 год. 20 хв. 

Тема 14. Ефективність менеджменту 
1. Видова класифікація ефективності 
організації: індивідуальна, групова, 
загально-організаційна.  
2. Підходи до оцінки ефективності 
менеджменту в організації.  
3. Критерії, система показників і методи 
оцінювання економічної, організаційної 
та соціальної ефек¬тивності 
менеджменту.   
4. Напрями підвищення ефективності 
управління організацією.  
5. Сутність та різновиди 

Лекція / 
Face to face  

 

Презентація 1, 2, 5, 6, 7, 9, 
12, 28 

Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
Підготувати реферати на теми: 
1. Критерії, підходи і методи 
оцінювання ефективності менеджменту 
в організації. 
2. Результативність та ефективність 
системи менеджменту. 
3. Методика розрахунку економічної 
ефективності управлінської праці. 
4. Комплексний підхід до 
удосконалення відповідальності й 
етики у менеджменті. 

Самостійна 
робота і 

реферат до 
07.12  

 



відповідальності, поведінки та етики в 
менеджменті.  
6. Культура менеджменту. 

5. Формування успішної діяльності 
менеджера. 
Тестування 
8 год. 
 

 

 
12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 
курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з 
рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації 
(екзамен) – 40 балів. 

Вимоги до письмової роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати реферат на обрану тематику. Реферати мають бути 
подані до початку рубіжного контролю. Відсутність рефератів не допустима. У разі дистанційного 
навчання, реферати подаються на електронну пошту викладачеві. Допускаються цитування не більш 
ніж 40% обсягу роботи. До кожного рубіжного контролю студенти зобов’язані пройти тестування в 
системі Moodle. 

Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Усно складені усі теоретичні теми, наявність реферату та пройдені тести в системі Moodle   

 
      Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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