
 



 



ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» складена відповідно до Стандарту вищої освіти 

України (далі – Стандарт) першого (бакалаврського) рівня галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Навчальна дисципліна 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» є практичним втіленням 

сукупності знань та умінь, що формують профіль фахівця в області 

менеджменту. Вивчення дисципліни забезпечує одержання необхідних 

практичних навичок, без яких неможлива робота сучасних фахівців. Знання 

дисципліни надає можливість підвищити якість сприйняття та оперування 

необхідною професійною термінологією. 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Цикл загальної підготовки 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальні науково-

дослідні завдання: 

підготовка доповідей та 

виступів на засіданнях 

круглого столу, 

конференціях; публікація 

тез та статей 

Семестр 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин 

– 120 

Практичні 

32 год. 8 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи 

студента – 5,5 год. 

 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

рівень 

 

 

Самостійна робота 

88 год. 112 

Вид контролю: 

Екзамен 

 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» є основи сучасного професійного мовлення, 

економічна термінологія, правила укладання фахової документації, культура 

наукової та професійної української мови, формування навичок і умінь з 

актуальних видів професійної мовленнєвої діяльності. 



Міждисциплінарні зв’язки: інтегрується з дисциплінами 

українознавчого спрямування та з іншими дисциплінами на рівні 

використання фахової нормативної лексики (економічної термінології). 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» є продовження формування національної 

мовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, 

студіювання особливостей фахової мови. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є засвоєння 

основних понять курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»; 

усвідомлення значущості державної мови у професійному спілкуванні; 

оволодіння основами фахової мови менеджера; опанування нормами 

укладання документів, необхідних у професії менеджера. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» є:  

− навчити студентів самостійно орієнтуватися, аналізувати та 

дотримуватися норм сучасного українського професійного мовлення;  

− сформувати уміння та навички правильного використання 

економічної термінології в усному та писемному мовленні, редагування 

текстів наукового стилю економічного спрямування, складання документації, 

необхідної для професії менеджера; 

−  сприяти розвитку здатностей до самоосвіти й самовдосконалення, 

свідомого та вільного володіння державною мовою у професійній діяльності. 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок із нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, що сформульований у результатах навчання в 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

Інтегральна 

компетентність 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю й невизначеністю 

умов у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Спеціальні 

(фахові, 

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  



предметні) 

компетентності 

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі 

«Матриці компетентностей». 

 

Матриця компетентностей 
№ Компетентність Знання  Уміння / 

навички 
Комунікація Автономія та 

відповідальні

сть 

Інтегральна 
 Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та 

практичні 
проблеми, які 

характеризуються 

комплексністю й 

невизначеністю умов у сфері 
менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів 
соціальних та поведінкових 

наук. 

концептуал

ьні наукові 

та 
практичні 

знання, 

критичне 

осмисленн
я теорій, 

принципів, 

методів і 
понять у 

сфері 

професійно
ї діяльності 

та/або 

навчання. 

Поглиблені 

когнітивні та 

практичні 
уміння/навич

ки, 

майстерність 

та 
інноваційніст

ь на рівні, 

необхідному 
для 

розв’язання 

складних 
спеціалізован

их задач і 

практичних 

Проблем у 
сфері 

професійної 

діяльностіабо 
навчання 

Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 
інформації, 

ідей, проблем, 

рішень, 

власного 
досвіду та 

аргументації; 

збір, 
інтерпретація 

та 

застосування 
даних; 

спілкування з 

професійних 

питань, у тому 
числі усно  та 

письмово. 

Управління 

складною 

технічною або 
професійною 

діяльністю чи 

проєктами; 

спроможність 
нести 

відповідальніс

ть за 
вироблення та 

ухвалення 

рішень у 
непередбачув

аних робочих 

та/або 

навчальних 
контекстах; 

формування 

суджень, що 
враховують 

соціальні, 

наукові та 
етичні 

аспекти; 

організація та 

керівництво 
професійним 

розвитком 

осіб та груп; 
здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним 
ступенем 

автономії. 

Загальні 

1. ЗК 1. Здатність реалізувати 

свої права й обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 
(демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

Знати свої 

соціальні 

та 

громадянсь
кі права й 

обов’язки 

Здатність 

формувати 

свою 

громадянськ
у свідомість, 

уміти діяти 

відповідно 
до неї 

Здатність 

донести свою 

громадянську 

та соціальну 
позиції 

Відповідальні

сть за 

громадянську 

позицію та 
діяльність 



прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
 

2. ЗК 6. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так 

і письмово. 
 

Мати 

спеціалізов

ані 
концептуал

ьні знання, 

набуті в 
процесі 

навчання 

Уміти 

спілкуватис

я 
державною 

мовою як 

усно, так і 
письмово. 

Зрозуміле й 

недвозначне 

донесення 
власних 

висновків, 

знань і 
пояснень, що 

їх 

обґрунтовують

, до фахівців і 
нефахівців 

Відповідальні

сть за 

професійний 
розвиток, 

здатність до 

подальшого 
професійного 

навчання з 

високим 

рівнем 
автономності 

Спеціальні (фахові, предметні) 

1. СК 6. Здатність діяти 

соціально відповідально і 
свідомо.  

 

Концептуа

льні 
наукові та 

практичні 

знання, 
критичне 

осмисленн

я теорій, 
принципів, 

методів і 

понять у 

сфері 
професійно

ї діяльності 

та/або 
навчання 

Поглиблені 

когнітивні 
та практичні 

уміння/нави

чки, 
майстерніст

ь та 

інноваційніс
ть на рівні, 

необхідному 

для 

розв’язання 
практичних 

проблем у 

завдань 
сфері 

професійної 

діяльності 

та/або 
навчання. 

Донесення до 

фахівців і 
нефахівців 

інформації, 

ідей, проблем, 
рішень, 

власного 

досвіду та 
аргументації; 

збір, 

інтерпретація 

та 
застосування 

даних; 

спілкування з 
професійних 

питань, усно й 

письмово. 

Управління 

складною 
технічною або 

професійною 

діяльністю чи 
проєктами. 

 

2. СК 11. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 
комунікації в процесі 

управління. 

 

Знати 

тактики та 
стратегії 

спілкуванн

я, закони 

та способи 
комунікати

вної 

поведінки 

Уміти 

обирати 
способи та 

стратегії 

спілкування 

для 
забезпеченн

я 

ефективної 
командної 

роботи 

Використовув

ати стратегії 
спілкування та 

навички 

міжособистісн

ої взаємодії 

Відповідальні

сть за вибір, 
стратегію і 

тактику 

комунікації 

 

  



Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна: 

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 
 

Результати навчання для дисципліни: 

По завершенню вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» студенти повинні  

знати: 

− норми сучасного українського професійного мовлення;  

− правила правильного використання економічної термінології в 

усному та писемному мовленні, редагування текстів наукового стилю 

економічного спрямування, складання документації, необхідної для професії 

менеджера; 

− особливості самоосвіти й самовдосконалення, свідомого та 

вільного володіння державною мовою у професійній діяльності. 

вміти: 

− самостійно орієнтуватися, аналізувати та дотримуватися норм 

сучасного українського професійного мовлення;  

− використовувати навички правильного використання економічної 

термінології в усному та писемному мовленні, редагування текстів наукового 

стилю економічного спрямування, складання документації, необхідної для 

професії менеджера; 

− розвивати здібності самоосвіти й самовдосконалення, свідомого 

та вільного володіння державною мовою у професійній діяльності;  

− обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної професійної діяльності, нести відповідальність за вибір та тактику 

способу комунікації. 

 

  



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» відводиться 120 годин, 4 кредити ЄКТС. 

Зміст дисципліни структуровано в 2-х змістових розділах:  

Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування. Професійна комунікація. 

Розділ 2. Основні види документів. Наукова комунікація як складова фахової 

діяльності  

 

Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування. Професійна комунікація 

Тема 1. Державна мова – мова професійного спрямування. 

Тема 2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні менеджера. 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера. 

Тема 4. Презентація як різновид публічного мовлення менеджера. 

Тема 5. Культура усного фахового спілкування. 

Тема 6. Форми колективного обговорення професійних проблем менеджера. 

Тема 7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 

Тема 8. Документація з кадрово-контрактних питань. 

Розділ 2. Основні види документів. Наукова комунікація як складова 

фахової діяльності  

Тема 9. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 10. Етикет службового листування. 

Тема 11. Термінологія економічного фаху. 

Тема 12. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

менеджера. 

Тема 13. Оформлювання результатів наукової діяльності. 

Тема 14. Оформлювання бібліографії. 



Тема 15. Вимоги до статті, курсової роботи. 

Тема 16. Переклад і редагування наукових текстів економічного фаху. 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

 

у тому числі усього у тому числі 

пр срс пр срс 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ. ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ 

Тема 1. Державна мова – мова 

професійного спрямування. 

 

7 2 5 9 2 7 

Тема 2. Стилі сучасної української 

літературної мови у професійному 

спілкуванні менеджера. 

 

7 2 5 7  7 

Тема 3. Спілкування як інструмент 

професійної діяльності менеджера. 

 

7 2 5 7  7 

Тема 4. Презентація як різновид публічного 

мовлення менеджера. 

 

7 2 5 7  7 

Тема 5. Культура усного фахового 

спілкування. 

 

7 2 5 9 2 7 

Тема 6. Форми колективного обговорення 

професійних проблем менеджера. 

7 2 5 7  7 

Тема 7. Ділові папери як засіб писемної 

професійної комунікації. 

7 2 5 7  7 

Тема 8. Документація з кадрово-

контрактних питань. 

7 2 5 7  7 

Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА 

ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 9. Довідково-інформаційні 

документи. 

 

8 2 6 7  7 

Тема 10. Етикет службового листування. 

 

8 2 6 7  7 

Тема 11. Термінологія економічного фаху. 

 

8 2 6 9 2 7 

Тема 12. Науковий стиль і його засоби у 

професійному спілкуванні менеджера. 

 

8 2 6 9 2 7 

Тема 13. Оформлювання результатів 

наукової діяльності. 

8 2 6 7  7 

       



Тема 14. Оформлювання бібліографії. 

 

8 2 6 7  7 

Тема 15. Вимоги до статті, курсової роботи. 8 2 6 7  7 

Тема 16. Переклад і редагування наукових 

текстів економічного фаху. 

8 2 6 7  7 

Усього годин 120 32 88 120 8 112 

 

 

 

  



5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

 

 

 1. 

Розділ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. ПРОФЕСІЙНА 

КОМУНІКАЦІЯ  

Державна мова – мова професійного спрямування. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні менеджера. 

2  

3. Спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера. 2  

4. Презентація як різновид публічного мовлення менеджера. 2  

5. Культура усного фахового спілкування. 2 2 

6. Форми колективного обговорення професійних проблем менеджера. 2  

7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 2  

8. Документація з кадрово-контрактних питань. 2  

 

 

 

9. 

Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ. НАУКОВА 

КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Довідково-інформаційні документи. 

 

 

2 

 

10. Етикет службового листування. 2  

11. Термінологія економічного фаху. 2 2 

12. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні менеджера. 2 2 

13. Оформлювання результатів наукової діяльності. 2  

14. Оформлювання бібліографії. 2  

15. Вимоги до статті, курсової роботи. 2  

16. Переклад і редагування наукових текстів економічного фаху. 2  

Разом: 32 8 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

 

1. 

Розділ 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 

професійного спілкування. Професійна комунікація  

Державна мова – мова професійного спрямування. 

 

5 

 

7 



2. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні менеджера. 

5 7 

3. Спілкування як інструмент професійної діяльності менеджера. 5 7 

4. Презентація як різновид публічного мовлення менеджера. 5 7 

5. Культура усного фахового спілкування. 5 7 

6. Форми колективного обговорення професійних проблем менеджера. 5 7 

7. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. 5 7 

8. Документація з кадрово-контрактних питань. 5 7 

9. Розділ 2. Основні види документів. Наукова комунікація як 

складова фахової діяльності  

Довідково-інформаційні документи. 

 

6 

 

7 

10. Етикет службового листування. 6 7 

11. Термінологія економічного фаху. 6 7 

12. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

менеджера. 

6 7 

13. Оформлювання результатів наукової діяльності. 6 7 

14. Оформлювання бібліографії. 6 7 

15. Вимоги до статті, курсової роботи. 6 7 

16. Переклад і редагування наукових текстів економічного фаху. 6 7 

Разом: 88 112 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання в ПЗВО, 

яке має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під  керівництвом 

викладача.  

До індивідуальних завдань відносяться: написання рефератів і створення 

мультимедійних презентацій з доповідями на засіданнях наукового 

студентського гуртка кафедри, участь у науково-дослідницькій роботі 

кафедри, написання тез та статей, доповіді на студентських наукових 

конференціях. 

 

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Опрацювання тем, що виносяться на самостійну роботу та виконання 

відповідних практичних завдань щодо кожної з тем.  

 

 

 



9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1) методи організації й здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

(пояснювально-ілюстративний; репродуктивний); 

 2) методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

(проблемного викладу; частково-пошуковий);  

3) методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності студентів магістратури. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів): 

індивідуальне опитування, фронтальне опитування, тестування, письмовий 

контроль та самоконтроль; поточний контроль (діагностика якості засвоєння 

матеріалу студентами з окремих тем та змістових модулів): індивідуальне 

опитування, фронтальне опитування, тестування, письмовий контроль та 

самоконтроль; підсумковий контроль (загальна діагностика якості знань та 

навичок студентів). 

 

11. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ - ІСПИТ 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення його 

змістових розділів на основі контролю теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь.  

При наявності підсумкового контролю як фінального контролю з 

навчальної дисципліни оцінюють роботу студентів за наступним алгоритмом. 

Оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах), що виставляються на кожному навчальному занятті за 

відповідною темою, і кількістю балів, які студент отримав при складанні 

іспиту.  

Кількість тем практичних навчальних занять дисципліни визначається 

робочою навчальною програмою. Поточний контроль здійснюється на 



кожному практичному занятті відповідно до конкретної мети теми, під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентом для вивчення тих тем, які 

студент опрацьовує самостійно і які не входять до структури практичного 

заняття. Рекомендується застосовувати види об′єктивного 

(стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки 

студентів. 

Форми підсумкового контролю: практична перевірка сформованих 

професійних умінь; стандартизований тестовий контроль (тестові завдання); 

усне опитування студентів. 

 

12. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Оцінювання поточної навчальної діяльності проводиться протягом 

семестру у наступних формах: 

- усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня їх 

знань; 

- перевірки правильності виконання завдань; 

- експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Оцінювання самостійної роботи студентів: Оцінювання самостійної 

роботи студентів, яка передбачена разом з аудиторною роботою, здійснюється 

під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 

Оцінювання тем, які виносяться на самостійну роботу, контролюється при 

проведенні змістового контролю. 

Оцінювання відповіді студента: 

«5» – студент правильно, повно та аргументовано розкрив теоретичне 

питання або виконав практичне завдання, продемонстрував уміння самостійно 

аналізувати матеріал, використовувати необхідну термінологію та має 

лексичний мінімум, при відповіді викладає матеріал чітко та логічно; 



«4» – студент достатньо повно розкрив сутність питання, володіє 

необхідною термінологією та лексичним мінімумом, але припускається 

деяких неточностей, які не вплинули на правильне розуміння; 

«3» – отримує студент, який частково розкрив зміст питання, на 

мінімальному рівні оволодів необхідною термінологією та лексичним 

мінімумом, припустився помилок принципового характеру. 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту. 

Критерії оцінювання знань під час іспиту 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати під час іспиту, складає 

40 балів (див. табл. 14.1). 

Таблиця 14.1 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Оцінка в балах за 

поточне оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

- неохайне оформлення роботи (незрозумілий почерк, закреслення, 

використання олівців замість чорнил – мінус 2 бали); 



- неточності в назвах окремих категорій та понять (мінус 4 бали). 

Стандартизовані узагальнені критерії оцінювання знань студентів:  

«Відмінно» – студент володіє не менш ніж 90% знань із теми як під час 

опитування, так і тестового контролю. Добре орієнтується в предметній 

термінології. Чітко формулює відповіді на поставлені запитання. Практична 

робота виконана в повному обсязі.  

«Добре» – студент володіє знаннями в обсязі не менш, ніж 75 – 89%, 

допускає несуттєві помилки, які виправляє, відповідаючи на запитання. Під 

час виконання тестових завдань відповідає на 75% питань. Практична робота 

виконана в повному обсязі, але допущені незначні помилки. 

«Задовільно» – студент володіє знаннями з теми в обсязі не менше 60 – 

74%, під час тестування відповідає не менш, ніж на 60% запитань. Відповіді 

недостатньо точні, наведені запитання їх не відкореговують. Не в повному 

обсязі виконано практичну роботу.  

«Незадовільно» – студент не засвоїв необхідний мінімум знань із теми 

заняття та тестування в межах 59%, не здатний відповідати на наведені 

запитання, оперує неточними формулюваннями. Завдання тестового контролю 

виконані менш ніж на 59%. Практичними навичками не володіє. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати під час контролю, 

складає 40 балів  

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на іспит. Максимальна кількість балів складає  100 балів (60 б. – за поточну 

діяльність + 40 б. – за іспит). Загальна підсумкова оцінка не може 

перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента. 

Оцінювання успішності після завершення вивчення дисципліни 



Оцінка з дисципліни визначається як сума кількості балів поточної 

успішності 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

дисципліни становить 100 балів, мінімальна – 60 балів 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями: 

 

Таблиця 14.2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-65 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

- підручники, навчальні посібники; 

- робоча навчальна програма дисципліни; 

- плани практичних занять та самостійної роботи студентів; 

- методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

- питання для підсумкового екзаменаційного контролю студентів. 
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