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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступінь
вищої освіти

Найменування показників

07
Управління та
адміністрування____________;

Кількість кредитів ЕСТS – 4
Загальна кількість годин – 120
Кількість тем – 9

(шифр галузі)

(назва галузі знань)

072 Фінанси, банківська справа
та страхування_______________;
(код спеціальності)

(назва спеціальності)

бакалавр_______________

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс ______2____
(номер)

Семестр ________4_________
(номер)

Види контрою: ___залік_____
(екзамен, залік)

( назва СВО)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції – 32 ;

заочна форма навчання
Лекції

– ___6___;

(години)

(години)

Семінарські заняття – 32;

Семінарські заняття – ___6___;

(години)

Практичні заняття

– 32;

(години)

Практичні заняття

(години)

(години)

Лабораторні заняття – _-__;

Лабораторні заняття – ______;

(години)

Самостійна робота

–

– ______;

56

(години)

Самостійна робота

– ___108___;

(години)

(години)

Індивідуальні завдання:

Індивідуальні завдання:

Курсова робота –

Курсова робота – ___________

-______
(кількість; № семестру)

Реферати (тощо) – ____-____
(кількість; № семестру)

(кількість; № семестру)

Реферати – ________________
(кількість; № семестру

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент»
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є формування у фахівця системи
знань і умінь, достатніх для прийняття ефективних рішень з управління
організацією.
Завдання. Завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є:
- надання студентам необхідних теоретичних знань щодо основних
елементів і функцій планування, організації, мотивації, контролю, особистого
впливу
менеджера
на
персонал,
управління
конфліктами
в
організації,управління персоналом і виробничим процесом;
- формування у студентів практичних навиків з аналізу факторів
внутрішньої і зовнішньої середи, планування, організації, мотивації і контролю
діяльності організації, впливу менеджера на персонал, управління конфліктами,
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управління персоналом і виробничим процесом.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Менеджмент»
пов’язано з попереднім засвоєнням знань з «Економічної теорії», «Історії
економіки та економічної думки», «Регіональної економіки», «Національної
економіки».
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
Знати:

функції менеджменту;
стадії процесу управління;
методи менеджменту;
фактори внутрішньої та зовнішньої середи організації;
основні стадії планування в організації;
методи довгострокового, середньострокового та короткострокового
планування;
- основні типи організаційних структур управління;
- організаційні форми діяльності фірм з правового положення;
- організаційні форми діяльності фірм з рівня монополізації;
- алгоритм та теорії мотивації;
- процес контролю діяльності організації;
- види і порядок організації впливу менеджера на персонал;
- особливості управління конфліктами в організації;
- етапи і методи управління персоналом і виробничим процесом.
Вміти:
- аналізувати фактори внутрішньої та зовнішньої середи організації;
- визначати альтернативну стратегію розвитку організації;
- використовувати методи розробки планів організації;
- розробляти або підбирати для організації найбільш ефективну
організаційну структуру;
- мотивувати персонал організації до інтенсивної праці;
- здійснювати контроль трудового процесу;
- організовувати особистий вплив на персонал;
- попереджувати і раціонально виходити з конфліктних ситуацій;
- ефективно управляти персоналом і виробничим процесом.
-

3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Основні елементи менеджменту
Поняття менеджменту. Стадії процесу управління. Функції менеджменту.
Ланки та рівні (ступені) управління. Методи менеджменту. Середи
функціонування організації. Характеристики внутрішньої і зовнішньої середи
організації.
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Тема 2. Функція планування
Основні стадії планування. Розробка довгострокових планів (прогнозів)
організації. Методи прогнозування. Розробка середньострокових (тактичних)
планів організації. Сітьові методи середньострокового (тактичного)
планування. Розробка короткострокових (оперативних) планів організації.
Лінійні методи оперативного планування.
Тема 3. Функція організації
Основні типи організаційних структур управління. Лінійна організаційна
структура. Функціональна організаційна структура. Лінійно-функціональна
організаційна структура. Структури фірм і організацій. Бюрократичні
організаційні структури (продуктова, орієнтована на споживача, регіональна).
Адаптивні організаційні структури (проектна, матрична). Організаційні форми
діяльності фірм з правового положення (повне товариство, товариство з
обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю,
командитне товариство, акціонерно-командитне товариство, акціонерне
товариство). Організаційна побудова товариств. Організаційні форми
діяльності фірм за рівнем монополізації (картель, синдикат, трест, холдинг,
концерн, фінансово-промислова група, консорціум, асоціація).
Тема 4. Функція мотивації
Основні поняття мотивації. Алгоритм мотивації. Змістовні теорії
мотивації. Теорія мотивації Маслоу. Двофакторна теорія потреб Герцберга.
Теорія потреб Мак Клелланда. Процесуальні теорії мотивації. Теорія очікувань.
Теорія справедливості. Комплексна процесуальна теорія мотивації.
Тема 5. Функція контролю
Сутність контролю. Об’єкти контролю. Види контролю. Процес
контролю. Етапи контролю.
Тема 6. Особистий вплив менеджера
Керівництво і лідерство менеджера в ефективному управлінні. Види
впливу менеджера. Вплив на основі примусу. Вплив на основі винагороди.
Експертний вплив. Харизматичний (еталонний) вплив. Законний (традиційний)
вплив. Вплив на основі переконання. Вплив на основі участі. Врахування
психічних особливостей особистості в управлінні.
Тема 7. Управління конфліктами
Сутність конфлікту. Види конфліктів. Види конфліктів за ефективністю.
Конфлікти функціональні. Конфлікти дисфункціональні. Конфлікти за
кількістю сторін. Внутриособистий конфлікт. Міжособистий конфлікт.
конфлікт між особистістю та групою. Між груповий конфлікт. Причини
конфліктів. Методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
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Структурні методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
Міжособисті методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
Тема 8. Управління персоналом
Етапи управління персоналом. Планування потреби персоналу
підприємства. Набір персоналу. Відбір персоналу. Визначення факторів
мотивації трудової діяльності. Професійна орієнтація і адаптація. Освіта
персоналу. Оцінка трудової діяльності. Посадові переміщення. Нормування
трудових процесів.
Тема 9. Управління виробничим процесом
Зміст підготовки виробництва. Організаційна підготовка виробництва.
Матеріальна підготовка виробництва. Технічна підготовка виробництва.
Наукова підготовка виробництва. Конструкторська підготовка виробництва.
Технологічна підготовка виробництва. Поняття про виробничий процес.
Основні принципи управління виробничим процесом. Типи виробництва.
Характеристика одиничного типу виробництва. Характеристика серійного типу
виробництва. Характеристика масового типу виробництва.
4. Структура навчальної дисципліни

Тема № 1 Основні елементи
менеджменту
Тема № 2 Функція планування
Тема № 3 Функція організації
Тема № 4 Функція мотивації
Тема № 5 Функція контролю
Тема № 6 Особистий вплив
менежера
Тема № 7 Управління
конфліктами

Семестр № ___4__
8
2
2

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Вид контролю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

4

8
16

2
4

2
4

4
8

16
14
14

4
4
4

4
4
4

8
6
6

16

4

4

8
залік
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Тема № 8 Управління
персоналом
Тема № 9 Управління
виробничим процесом
Всього за семестр № _4_:

14

4

4

6

14

4

4

6

120

32

32

56

Тема № 1 Основні елементи
менеджменту
Тема № 2 Функція планування
Тема № 3 Функція організації
Тема № 4 Функція мотивації
Тема № 5 Функція контролю
Тема № 6 Особистий вплив
менежера
Тема № 7 Управління
конфліктами
Тема № 8 Управління
персоналом
Тема № 9 Управління
виробничим процесом
Всього за семестр № _4_:

Семестр № __4___
11
2
1
11
19

2
2

15
13
13

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної
теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

8

1
1

8
16

1
1
1

14
12
12

14

14

12

12

12

12

120

6

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

6

108

залік

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1. Основні елементи менеджменту
Самостійно вивчити питання:
1. Еволюція управлінської думки.
2. Моделі та методи прийняття рішень.
Тема № 2. Функція планування.
Самостійно вивчити питання:
1. Балансовий метод середньострокового

Література:
26, 30, 32,
34,37, 42, 45.

26, 30, 32, 34,
37, 39, 42, 45.
(тактичного)
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планування.
2. Метод
середньострокового
(тактичного)
бізнеспланування.
Тема № 3. Функція організації.
Самостійно вивчити питання:
1. Ефектна організація розподілу повноважень.
2. Планування і організаційне проектування.
3. Побудова організаційних структур для світових ринків
4. Організаційні форми інноваційного менеджменту
Тема № 4. Функція мотивації.
Самостійно вивчити питання:
1. Матеріальне і моральне стимулювання трудової
діяльності.
2. Форми, системи і рівень оплати праці.
3. Заохочувальні системи оплати праці.
Тема № 5. Функція контролю.
Самостійно вивчити питання:
1. Поведінкові аспекти контролю.
2. Характеристики ефективного контролю.
3. Інформаційно-управлінські системи в контролі.
Тема № 6. Особистий вплив менеджера.
Самостійно вивчити питання:
1. Ситуаційний підхід до лідерства.
2. Поведінковий підхід до лідерства.
3. Стилі управління.
4. Управління неформальними групами.
Тема № 7. Управління конфліктами.
Самостійно вивчити питання:
1. Проведення організаційних змін.
2. Організація і здійснення переговорного процесу.
3. Методи і прийоми ведення переговорів.
Тема № 8. Управління персоналом.
Самостійно вивчити питання:
1. Методи вивчення витрат робочого часу.
2. Організація трудових процесів.
3. Шляхи формування колективу.
Тема № 9. Управління виробничим процесом.
Самостійно вивчити питання:
1. Комунікації в менеджменті.
2. Управління організаційним розвитком.
3. Управління якістю продукції на підприємстві.
4. Менеджмент технічного обслуговування виробництва.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Проблеми сучасного менеджменту.
2. Функції менеджменту.

26, 32, 34, 37,
45.

26,
32,
37,
42,
55.

27,
34.
38.
45.

28.
35,
39.
46,

30,
36,
41,
52.

26, 30, 32, 34,
37, 39, 45.

26, 30, 37, 39.

26, 30, 37, 39.

26, 30, 34, 37,
39.

26, 30, 34, 37.
39..
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3. Сучасні концепції економічного розвитку України.
4. Інноваційна основа економічної безпеки держави.
5. Сучасні методи менеджменту.
6. Удосконалення методів управління організацією.
7. Стратегії розвитку організації.
8. Підвищення ефективності управління на основі оптимального планування.
9. Типи організаційних структур управління.
10. Сучасні проблеми створення ефективних організаційних структур
підприємств.
11. Бюрократичні організаційні структури.
12. Адаптивні організаційні структури.
13. Організаційно-економічні проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в
Україні.
14. Організаційне формування системи економічної безпеки держави.
15. Сучасні організаційні форми діяльності фірм з правового положення.
16. Сучасні організаційні форми діяльності фірм за рівнем монополізації.
17. Зміст і алгоритм мотивації персоналу організації.
18. Сучасні змістовні теорії мотивації персоналу.
19. Сучасні процесуальні теорії мотивації персоналу.
20. Проблеми адміністративної реформи в Україні.
21. Організаційно-економічні засоби протидії корупції.
22. Кадрова політика на підприємстві.
23. Ефективна мотивація діяльності персоналу організації.
24. Управління посадовими переміщеннями персоналу організації.
25. Напрями ефективного управління персоналом.
26. Мистецтво управління особистістю.
27. Закордонний та вітчизняний досвід матеріального стимулювання персоналу.
28. Методи оцінки роботи персоналу в організації.
29. Проблема контролю та управління неформальними групами в організації.
30. Діяльність організації в умовах високого рівня ризиків.
31. Оцінка ризику при прийнятті управлінського рішення.
32. Ефективна діяльність менеджеру – залог успіху організації.
33. Сутність, види та організація впливу менеджера на персонал.
34. Проблеми впливу менеджера на персонал у процесі управління..
35. Лідерство менеджера – невід’ємна складова ефективного управління.
36. Удосконалення стилів управління.
37. Сучасні методи підбору та розстановки кадрів в організації.
38. Врахування психічних особливостей особистості при підборі персоналу
організації.
39. Ефективність психологічного супроводження управління персоналом.
40. Проблема управління конфліктами в організації.
41. Причини, види і методи вирішення конфліктів в організації.
42. Вирішення конфліктів в системі управління організацією.
43. Управління колективом у стресовій ситуації.
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44. Проблеми управління неформальними групами.
45. Оцінка та компенсація моральної шкоди.
5.1.2. Теми наукових робіт
1. Ефективне управління державною власністю.
2. Напрямки ефективного управління персоналом.
3. Проблеми адміністративної реформи в Україні.
4. Особливості становлення та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні.
5. Сучасні проблеми розвитку великого та малого бізнесу в Україні.
6. Основні напрямки ефективного економічного розвитку України.
7. Сучасний стан та напрямки розвитку України.
8. Методи протидії ухиленню від сплати податків.
9. Методи оцінки роботи персоналу в організації.
10.Удосконалення управління неформальними групами.
11.Ефективні напрямки мотивації персоналу.
12.Удосконалення управління конфліктами в організації.
13.Міжнародний досвід боротьби з корупцією.
14.Світовий досвід боротьби з економічними злочинами.
15.Сучасні концепції розвитку економіки України.
16.Підвищення ефективності діяльності державних службовців.
17.Інноваційна основа економічної безпеки держави.
18.Проблеми енергетичної безпеки України.
19.Мотивація інноваційного розвитку економіки.
20.Конкурентоспроможність української економіки.
21.Протиріччя соціально-економічного розвитку України.
22.Економічна ефективність приватизації державної власності.
23.Складові інноваційного розвитку економіки.
24.Оцінка конкурентоспроможності товару.
25.Оцінка конкурентоспроможності підприємства.
26.Оцінка конкурентоспроможності держави.
27.Підвищення ефективності роботи державного апарату управління.
28.Стимулювання інноваційного розвитку економіки.
29.Підвищення ефективності управління персоналом.
30.Вплив ризиків на прийняття управлінських рішень.
31.Напрямки ефективної мотивації персоналу організації.
32.Проблеми екологічної безпеки України.
33.Перспективні напрямки модернізації економіки України.
34.Проблеми конкурентоспроможності економіки України.
35.Пріоритети економічного розвитку України.
36.Актуальність аналізу стратегічних факторів діяльності організації.
37.Сучасні підходи до оцінки потенціалу організації.
38.Комплексний аналіз конкурентоспроможності підприємства.
39.Чинники конкурентної переваги України в сучасному глобалізованому світі.
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40.Теоретичні основи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства.
41.Сучасний розвиток конкурентних стратегій підприємства.
42.Актуальність диверсифікації діяльності підприємств.
43.Управління диверсифікованими підприємствами.
44.Науково-інноваційний напрямок розвитку економіки України.
45.Особливості
стратегічного
підходу
в
управлінні
українськими
підприємствами на сучасному етапі.
46.Перспективи використання стратегічного управління на підприємствах
України.
47.Стратегія модернізації економіки України.
48.Глобалізація світових господарських зв’язків.
49.Стратегія подолання сучасної фінансово-економічної кризи.
50.Стратегічні орієнтири промислової політики України.
51.Проблема подолання збитковості підприємств.
52.Національні економічні пріоритети України в контексті сучасної
глобалізації.
53.Проблеми розвитку корпоративного управління.
54.Конкурентоспроможність економіки України.
55.Пріоритети національного економічного розвитку.
6. Методи навчання
Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, семінарів і консультацій;
самостійна робота - у формі підготовки конспектів, рефератів і наукових робіт.
В ході лекцій і семінарських занять для активізації навчального процесу і
наближення знань та навиків слухачів до сучасної практики менеджменту при
викладанні або обговоренні складних питань застосовуються елементи методу
проблемного навчання.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль залік
1. Поняття і зміст менеджменту.
2. Стадії процесу управління.
3. Функції менеджменту.
4. Ланки та рівні (ступені) управління.
5. Методи менеджменту.
6. Середи функціонування організації.
7. Характеристика внутрішньої середи організації.
8. Характеристика зовнішньої середи організації.
9. Основні стадії планування.
10.Розробка довгострокових планів (прогнозів) організації.
11.Методи прогнозування при розробці довгострокових планів організації.
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12.Розробка середньострокових (тактичних) планів організації.
13.Балансовий метод середньострокового (тактичного) планування.
14.Метод середньострокового (тактичного) бізнес-планування.
15.Сітьові методи середньострокового (тактичного) планування.
16.Розробка короткострокових (оперативних) планів організації.
17.Основні типи організаційних структур управління.
18.Лінійна організаційна структура управління.
19.Функціональна організаційна структура управління.
20.Лінійно-функціональна організаційна структура управління.
21.Бюрократичні організаційні структури управління.
22.Адаптивні організаційні структури управління.
23.Організаційно-правова характеристика повного товариства.
24.Організаційно-правова характеристика товариства з обмеженою
відповідальністю.
25.Організаційно-правова характеристика товариства з додатковою
відповідальністю.
26.Організаційно-правова характеристика командитного товариства.
27.Організаційно-правова
характеристика
акціонерно-командитного
товариства.
28.Організаційно-правова характеристика акціонерного товариства.
29.Організаційна побудова товариств.
30.Організаційно-правова характеристика картелю.
31.Організаційно-правова характеристика синдикату.
32.Організаційно-правова характеристика тресту.
33.Організаційно-правова характеристика холдингу.
34.Організаційно-правова характеристика концерну.
35.Організаційно-правова характеристика фінансово-промислової групи.
36.Організаційно-правова характеристика консорціуму.
37.Організаційно-правова характеристика асоціації.
38.Алгоритм мотивації
39.Змістовні теорії мотивації.
40.Теорія мотивації Маслоу.
41.Двофакторна теорія потреб Герцберга.
42.Теорія потреб Мак Клелланда.
43.Процесуальні теорії мотивації.
44.Теорія очікувань.
45.Теорія справедливості.
46.Комплексна процесуальна теорія мотивації.
47.Сутність контролю.
48.Об’єкти контролю.
49.Види контролю.
50.Процес контролю.
51.Поняття керівництва і лідерства менеджера.
52.Види впливу менеджера.
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53.Вплив на основі примусу.
54.Вплив на основі винагороди.
55.Експертний вплив.
56.Харизматичний (еталонний) вплив.
57.Законний (традиційний) вплив.
58.Вплив на основі переконання.
59.Вплив на основі участі.
60.Типи темпераменту особистості та їх врахування при підборі персоналу.
61.Характеристика сангвиничного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
62.Характеристика флегматичного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
63.Характеристика холеричного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
64. Характеристика меланхоличного типу темпераменту та врахування його
особливостей при підборі персоналу.
65.Сутність конфлікту.
66.Види конфліктів.
67.Причини конфліктів.
68.Методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
69.Структурні методи вирішення дисфункціональних конфліктних ситуацій.
70.Міжособисті методи вирішення дисфункціональних конфліктних
ситуацій.
71.Етапи управління персоналом.
72.Планування потреби персоналу підприємства.
73.Набір персоналу підприємства.
74.Відбір персоналу підприємства.
75.Визначення факторів мотивації трудової діяльності.
76.Професійна орієнтація і адаптація.
77.Освіта персоналу.
78.Оцінка трудової діяльності персоналу.
79.Посадові переміщення персоналу.
80.Нормування трудових процесів.
81.Методи вивчення витрат робочого часу.
82.Зміст підготовки виробництва.
83.Організаційна підготовка виробництва.
84.Матеріальна підготовка виробництва.
85.Технічна підготовка виробництва.
86.Наукова підготовка виробництва.
87.Конструкторська підготовка виробництва.
88.Технологічна підготовка виробництва.
89.Поняття про виробничий процес.
90.Основні принципи управління виробничим процесом.
91.Типи виробництва.
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92.Характеристика одиничного типу виробництва.
93.Характеристика серійного типу виробництва.
94.Характеристика масового типу виробництва.
95.Тривалість і структура виробничого циклу.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контролі.
Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути екзамени
(комплексні екзамени); тести; наскрізні проекти; командні проекти; аналітичні
звіти, реферати, есе; розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень; завдання на
лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; інші види
індивідуальних та групових завдань.
Поточний контроль. До форм поточного контролю належить
оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має на меті перевірку набутих здобувачем
вищої освіти (далі – здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з
навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну роботу виставляються в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи
враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів враховуються такі види робіт:
навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна
робота (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів,
наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і
приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях,
семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у
формі, передбаченій в робочою програмою навчальної дисципліни). Вони
оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно»).
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
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підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль проводиться з метою
оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих
його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої
освіти не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науковопедагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не
з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким
чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру, та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамен, залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівники.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали

= Підсумкові бали за +

Підсумкові бали за

:

2
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навчальної дисципліни

поточний семестр

попередній семестр

У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (робота на семінарських,
практичних, лабораторних та інших аудиторних заняттях, самостійна
робота, виконання індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю.
Кафедра визначає вимоги до здобувачів стосовно засвоєння змісту навчальної
дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час
аудиторної роботи, самостійної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять

Самостійна робота

Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, виконати практичне
завдання тощо

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка Оцінка за
в балах національною
шкалою

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Відмінно
90 – 100
(«зараховано»)

А

82 – 89

B
Добре
(«зараховано»)

75 – 81

C

68 –74

D
Задовільно
(«зараховано»)

60 – 67

E

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в повному обсязі,
відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість виконання
жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань
виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками або з
однією–двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань
містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,
робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
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35–59
Незадовільно
(«не
зараховано»)
1–34

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального;
при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе
підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю
повторного складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
F навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота
над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки
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