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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи вибіркова) обов’язкова  обов’язкова 

Мова викладання навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС / годинах  4 / 120 4 / 120 

Курс ІІ ІІ 

Семестр ІІІ ІІІ 

Кількість змістовних модулів з розподілом:   

Аудиторні: 60 16 

Лекційні 30 8 

Семінарські/Практичні 30 8 

Лабораторні   

Самостійна робота 50 94 

Індивідуальні завдання 10 10 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Процес трансформації економіки України висуває нові вимоги до 

ефективності менеджменту, які зумовлені підприємницькою активністю, 

зростанням динамічності бізнес-середовища, глобалізацією економічних 

відносин, розвитком функцій і методів державного регулювання економічних 

процесів. 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є отримання студентами 

фундаментальних знань про менеджмент організації та оволодіння 

практичними навичками використання сучасного управлінського 

інструментарію в процесі досягнення поставлених цілей і завдань 

функціонування організації. 

Завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент» є набуття таких 

компетентностей: 

загальних:  

ЗК4. Здатність виконувати роботу в команді, включаючи взаємодію з 

колегами та виконання обов’язкової роботи в установлені терміни. 
ЗК5. Здатність самостійно приймати рішення та нести відповідальність за 

їх реалізацію. 
ЗК6. Здатність проявляти наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 
ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети. 
 



спеціальних (фахових):  

СК6. Здатність до моделювання поведінки організації та споживача з 

урахуванням особливостей формування комплексу маркетингу. 

СК11. Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії 

і практики управління. 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

 

Очікувані результати навчання:  

ПРН5. Вміти розраховувати плановий бюджет комунікаційної діяльності. 

ПРН7. Вміти організовувати та проводити роботи з удосконалення 

структури управління маркетинговою діяльністю. 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКА ТА ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 

Організація як об’єкт управління. Поняття «організація». Ознаки та 

загальні риси організацій як об’єктів управління. Поділ праці в організації та 

необхідність управління. Організація як відкрита система. Зовнішнє та 

внутрішнє середовище організації. Базові моделі організації та відповідні до 

них концепції управління організацією. 

Еволюція поглядів на сутність менеджменту. Співвідношення категорій 

«управління», «менеджмент», «адміністрування», «керування». Емпіричний 

підхід до менеджменту. Управління як наука і мистецтво. Функції 

менеджменту. Цикл менеджменту. Сучасне тлумачення ролі і сутності 

менеджменту. 

Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Розподіл 

управлінської праці. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера 

в організації за Г. Мінцбергом. Якості, необхідні менеджерам. Перспективна 

модель менеджера. 

 

Тема 2. Розвиток науки управління 

Виникнення науки менеджменту та напрямки еволюції управлінської 

думки. Передумови виникнення науки управління. Підходи до класифікації 

напрямків розвитку науки управління. Загальна характеристика еволюції 

наукових підходів до управління організаціями.  

Ранні теорії менеджменту. Класична теорія менеджменту (школа 

наукового управління й адміністративна школа управління): напрямки і цілі 

досліджень; основні здобутки; значення для сучасної практики; обмеженість. 

Неокласична теорія менеджменту (школа людських стосунків та школа 

організаційної поведінки): спрямованість досліджень; внесок у розвиток науки 



управління; основні недоліки. Кількісна теорія менеджменту: основні ідеї; 

внесок у розвиток теорії управління; напрямки використання досягнень.  

Інтегровані підходи до управління. Спільні риси інтегрованих підходів до 

управління. Сутнісна характеристика процесного, системного та ситуаційного 

підходів до управління: основні ідеї; внесок у розвиток науки управління; 

практичне застосування. 

Сучасні напрямки розвитку науки управління. Тенденція посилення 

технократичного аспекту менеджменту. Орієнтація на технічні та технологічні 

нововведення. Гуманізація управління. Глобалізація менеджменту. Об'єднання 

інтересів бізнесу, суспільства і людини. Модель «конкуруючих цінностей» 

Р. Куінна. 

 

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень 

Поняття і моделі прийняття рішень. Розширене та вузьке розуміння 

категорії «прийняття рішень». Місце прийняття рішень у процесі управління. 

Моделі теорії прийняття рішень: класична; поведінкова; ірраціональна. 

Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології 

прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття рішень: діагноз 

проблеми; накопичення інформації про проблему; опрацювання 

альтернативних варіантів; оцінка альтернатив; прийняття рішення. Людський та 

організаційний фактори у процесі прийняття рішення. Індивідуальне та групове 

прийняття рішень (модель Р. Роскіна, модель Врума-Йеттона, модель Врума-

Джаго).  

Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. Класифікація методів 

творчого пошуку альтернативних варіантів. Методи індивідуального творчого 

пошуку альтернатив. Методи колективного творчого пошуку альтернатив. 

Методи активізації творчого пошуку альтернативних варіантів.  

 

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень 

Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та 

якісні методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних, 

теоретико-ігрових методів та методів математичного програмування. 

Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні 

методи прогнозування. Сутнісна характеристика методу “платіжної матриці”. 

Побудова «дерева рішень» та вибір оптимального варіанту. 

Обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Теоретико-ігрові методи. 

Критерії теорії статистичних рішень: песимізму, оптимізму, коефіцієнту 

оптимізму, Лапласа, жалю. Методи теорії ігор. Експертні методи прийняття 

рішень: метод простого ранжування; метод вагових коефіцієнтів. 

 



Змістовий модуль 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ, КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

 

Тема 5. Планування в організації 

Поняття і сутність планування в системі управління. Поняття 

“планування”. Місце планування серед функцій управління. Основні елементи 

системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розробка 

стратегії; надання стратегії конкретної форми. 

Типи планів в організації. Стратегічні та оперативні плани. 

Короткотермінові та довготермінові плани. Завдання та орієнтири. Ситуаційні 

фактори планування. 

Цілі управлінського планування. Поняття «мета» в управлінні та 

класифікація цілей організації. Вимоги до вірно сформульованих цілей. 

Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями 

(концепція МВО): сутність, основні етапи, переваги та недоліки. 

Стратегічне планування в організації. Поняття «стратегія». Елементи 

стратегії. Рівні стратегії: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; 

функціональна стратегія; піраміда стратегій. Процес стратегічного планування: 

визначення місії фірми; зовнішній та внутрішній аналіз; SWOT-аналіз; 

визначення конкретних цілей діяльності організації; аналіз стратегічних 

альтернатив та вибір стратегії. Методи вибору загальнокорпоративної стратегії. 

Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії за М. Портером). Функціональні 

стратегії. 

Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та оперативні плани. 

Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила. 

 

Тема 6. Організація як функція управління 

Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття 

«організація» та «організаційна діяльність». Основні складові організаційної 

діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: 

ступінь складності; ступінь формалізації; ступінь централізації. Поняття «схема 

організаційної структури управління». 

Основи теорії організації. Загальна характеристика класичної теорії 

організації: універсальні принципи управління А. Файоля; модель «ідеальної 

бюрократії» М. Вебера. Поведінковий підхід в теорії організації: системи 

організації за Р. Лайкертом. Ситуаційний підхід в теорії організації: основні 

результати дослідження впливу технології, розмірів організації, зовнішнього 

середовища і стратегії на організаційну структуру. Сучасні напрямки розвитку 

теорії організації. 

Основи організаційного проектування. Сутнісна характеристика 

проектування робіт в організації. Методи проектування і перепроектування 

робіт в організації. Основні положення моделі характеристик роботи Хекмена-

Олдхема. Поняття, принципи класифікації та базові схеми департаменталізації. 

Делегування повноважень: поняття; елементи процесу делегування; типи 

повноважень (лінійні, штабні, функціональні). Централізація і децентралізація. 



Діапазон контролю і фактори, що впливають на його величину. Висока і плоска 

структури організації. Механізми вертикальної і горизонтальної координації 

робіт і видів діяльності в організації. 

Типи організаційних структур управління. Лінійна, функціональна, 

лінійно-функціональна, дивізіональна, матрична організаційні структури. 

Мережеві організаційні структури. Переваги та недоліки різних типів 

організаційних структур. Фактори формування організаційної структури 

управління. Методи вибору типу організаційної структури. 

Управління організаційними змінами. Сутність організаційних змін. 

Модель процесу організаційних змін К. Левіна. Загальна характеристика 

процесу організаційних змін. Причини опору організаційним змінам. Стратегії 

подолання опору змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін. 

 

Тема 7. Мотивація 

Поняття і сутність мотивації. Мотивація як фактор забезпечення успіху 

діяльності організації. Поняття «потреби», «спонукання», «стимули», 

«мотивація». Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Сутність мотивування. 

Зміст основних етапів і послідовність їх реалізації в моделі процесу мотивації. 

Теорії змісту мотивації. Сутність змістовного підходу до вивчення 

мотивації. Основні положення ключових теорій змісту мотивації: теорії ієрархії 

потреб А. Маслоу, теорії ERG К. Альдерфера, теорії набутих потреб 

Д. МакКлелланда, теорії «мотиваційної гігієни» Ф. Герцберга. Метод 

збагачення праці. Порівняльний аналіз теорій змісту мотивації. 

Теорії процесу мотивації. Концепція процесного підходу до вивчення 

мотивації. Сутнісна характеристика основних теорій процесу мотивації: теорії 

сподівань В. Врума, теорії справедливості С. Адамса, комплексної теорії 

мотивації Портера-Лоулера. Практична цінність теорій процесу мотивації. 

Проблеми мотивації в сучасній практиці управління.  

 

Тема 8. Управлінський контроль 

Поняття та процес контролю. Поняття «контроль» та його місце в системі 

управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння 

реального виконання із стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу 

контролю. Види управлінського контролю: попередній; поточний; заключний. 

Порівняльна характеристика видів управлінського контролю. 

Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий 

контроль та його основні складові. Сутність та складові операційного 

контролю. Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального 

виконання; прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського 

контролю. 

Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної системи 

контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його 

подолання. 

 

 



Тема 9. Лідерство 

Поняття та природа лідерства. Співвідношення категорій «вплив», 

«влада», «залежність», «лідерство». Класифікація джерел влади в організації за 

Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Модель джерел влади К. Хейлса. Лідерство як 

механізм сполучення різних джерел влади. Порівняльна характеристика 

менеджера і лідера. 

Теорія особистих якостей лідера. Основна ідея і завдання підходу до 

вивчення лідерства з позицій особистих якостей. Шкала найсуттєвіших 

характеристик лідера за Є. Гізеллі. Класифікація особистих якостей успішних 

керівників за Р. Стогділлом. Основні результати досліджень теорії особистих 

якостей лідера. 

Концепції поведінки лідера. Поняття «стиль керування» та «діапазон 

стилів керування». «Теорія Х» і «Теорія Y» Д. МакГрегора. Автократичний і 

демократичний стилі керування. Концепція трьох стилів керування К. Левіна. 

Двофакторна модель лідерства вчених університету штату Огайо. Концепція 

лідерства Р. Лайкерта. Модель типів управління Р. Блейка та Дж. Моутон. 

Висновки за результатами досліджень поведінкових концепцій лідерства. 

Концепції ситуаційного лідерства. Загальна характеристика ситуаційного 

підходу до лідерства. Континуум лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта. 

Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера. Модель ситуаційного лідерства 

П. Херсі і К. Бланчарда. Модель «шлях-мета» Хауса-Мітчелла. Основні 

здобутки ситуаційного підходу до вивчення лідерства.  

Сучасні концепції лідерства. Сучасні підходи до лідерства як поєднання 

традиційних та ситуаційного підходів. Концепція атрибутивного лідерства. 

Модель харизматичного лідерства. Концепція перетворюючого 

(трансформуючого) лідерства. Інтерактивні та сервісні керівники. 

 

Тема 10. Комунікації в управлінні 

Поняття і процес комунікації. Поняття «комунікація» та її роль в системі 

управління організацією. Елементи комунікації (відправник, одержувач, 

повідомлення, канал комунікації, перешкоди комунікації). Модель процесу 

комунікації. Зміст основних етапів процесу комунікації (формування концепції 

комунікації, кодування, передавання повідомлення по каналу комунікації, 

декодування, інтерпретація та оцінка повідомлення, зворотний зв’язок).  

Міжособові та організаційні комунікації. Поняття «міжособові» та 

«організаційні» комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх 

форми, переваги та недоліки. Ситуаційна модель вибору носія інформації 

Ленгела-Дафта. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Види 

формальних комунікацій: нисхідні, висхідні, горизонтальні. Роль неформальних 

комунікацій в системі управління. Поняття «комунікаційна мережа». Типи 

комунікаційних мереж в групах. Централізовані й децентралізовані 

комунікаційні мережі. Модель вибору типу комунікаційної мережі в групі. 

Мережі неформальної комунікації. Відкриті комунікації та діалог. 

Управління організаційними комунікаціями. Індивідуальні перешкоди на 

шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри. Шляхи 



подолання перешкод до ефективної комунікації. Модель вибору стилю 

комунікації. Розвиток індивідуальних навичок комунікації.  

 

Тема 11. Ефективність управління 

Ефективність діяльності організації. Поняття «організаційна 

ефективність». Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, 

групова, загальноорганізаційна. Особливості оцінки ефективності діяльності 

організації. 

Підходи до вивчення організаційної ефективності: цільовий; системний; 

параметричний, з урахуванням фактора часу. Критерії ефективності 

організаційної діяльності. 

Ефективність управління. Поняття «ефективність управління». Підходи 

до визначення ефективності управління: цільовий; функціональний; 

композиційний; множинний; поведінковий. Показники ефективності 

управлінської діяльності. Напрямки підвищення ефективності управління 

організацією. 

 



5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Менеджмент як наука та основа прийняття управлінських рішень 

Тема 1. Поняття та 

сутність менеджменту 
10 2 2   6 10     10 

Тема 2. Розвиток 

науки управління 
10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 3. Основи теорії 

прийняття 

управлінських рішень 

10 4 4   2 10     10 

Тема 4. Методи 

обґрунтування 

управлінських рішень 

10 4 4   2 10 1 1   8 

Разом за змістовим 

модулем  
40 12 12   16 40 2 2   36 

Змістовий модуль 2. Функції менеджменту, комунікації та ефективність управління 

Тема 5. Планування в 

організації 
10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 6. Організація як 

функція управління 
10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 7. Мотивація 10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 8. Управлінський 

контроль 
10 2 2   6 10 1 1   8 

Тема 9. Лідерство 10 2 2   6 10     10 

Тема 10. Комунікації в 

управлінні 
10 4 4   2 10 1 1   8 

Тема 11. Ефективність 

управління 
10 4 4   2 10 1 1   8 

Разом за змістовим 

модулем  
70 18 18   34 70 6 6   58 

Усього годин 110 30 30   50 110 8 8   94 

Модуль 2 

ІНДЗ 10    10  10    10  

Усього годин  120 30 30  10 50 120 8 8  10 94 

 

 

 



6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ / ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Поняття та сутність менеджменту 2  

2 Розвиток науки управління 2 1 

3 Основи теорії прийняття управлінських рішень 4  

4 Методи обґрунтування управлінських рішень 4 1 

5 Планування в організації 2 1 

6 Організація як функція управління 2 1 

7 Мотивація 2 1 

8 Управлінський контроль 2 1 

9 Лідерство 2  

10 Комунікації в управлінні 4 1 

11 Ефективність управління 4 1  
Всього 30 8 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Для опанування матеріалу дисципліни окрім лекційних та практичних 

занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу слід приділяти самостійній 

роботі студентів (СРС). 

Основні види СРС при вивченні дисципліни «Менеджмент»: 

• Розв’язання домашніх завдань, вправ, питань, тестових завдань. 

• Самостійна проробка питань. 

• Конспектування та підготовка реферату за певною темою. 

• Виконання індивідуального завдання. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Ден. Заочн. 

1 Поняття та сутність менеджменту 6 10 

2 Розвиток науки управління 6 8 

3 Основи теорії прийняття управлінських рішень 2 10 

4 Методи обґрунтування управлінських рішень 2 8 

5 Планування в організації 6 8 

6 Організація як функція управління 6 8 

7 Мотивація 6 8 

8 Управлінський контроль 6 8 

9 Лідерство 6 10 

10 Комунікації в управлінні 2 8 

11 Ефективність управління 2 8  
Всього 50 94 



8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу 

«Менеджмент» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. Результати досліджень подаються у реферативній формі. Зміст 

ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 

лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст 

навчального курсу. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань навчальної 

дисципліни «Менеджмент» 

1.Удосконалення управління підприємством в умовах міжнародних 

інтеграційних процесів 

2.Удосконалення управління підприємством у кризовій ситуації 

3.Удосконалення організації та управління підприємствами різних 

організаційно-правових форм 

4. Удосконалення управління соціально-психологічною підсистеою 

підприємства 

5. Напрямки підвищення ефективності управління сільськогосподарським 

підприємством 

6.Удосконалення інформаційної системи управління 

сільськогосподарським підприємством 

7. Удосконалення управління системою якості підприємства 

8. Управління інноваційною діяльністю підприємства 

9. Удосконалення менеджменту персоналу підприємства 

10. Удосконалення організації управлінської праці на підприємстві в 

сучасних аграрних підприємствах 

11. Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві 

12. Удосконалення системи оцінювання персоналу підприємства 

13. Удосконалення організації праці керівників і спеціалістів 

підприємства 

14. Удосконалення системи управління трудовими ресурсами 

підприємства 

15. Управління соціальним розвитком аграрних підприємств 

16. Організація праці менеджера підприємства 

17. Управління процесом реалізації стратегії на підприємстві 

18. Використання методів стратегічного аналізу для прийняття 

управлінських рішень 

19. Стратегічне планування розвитку підприємства 



20. Обґрунтування вибору стратегії підприємства 

21. Управління маркетингом в діяльності підприємства 

22. Пошук і обґрунтування стратегічних цілей підприємства 

23. Шляхи удосконалення трудових взаємовідносин у підприємстві 

24. Підвищення ролі трудових колективів в управлінні виробництвом 

25. Удосконалення економічної роботи з організації виробничої 

діяльності на підприємстві 

26. Удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємства 

27. Стратегічне управління адаптації вітчизняних підприємства до 

міжнародних умов господарювання 

28. Удосконалення економічної роботи з організації трудових відносин на 

підприємстві 

29. Удосконалення системи контролінгу в управлінні організацією 

30. Удосконалення організації управління галуззю рослинництва в 

підприємстві 

31. Мотивація у системі менеджменту організації та її вдосконалення 

32. Удосконалення організації управління галуззю тваринництва в 

підприємстві 

33. Удосконалення системи методів управління підприємством  

34. Управління підприємством на різних стадіях життєвого циклу 

35. Системний підхід до управління організацією в умовах нових 

економічних відносин 

36. Стратегія управління процесом організаційних змін підприємства у 

кризовій ситуації 

Навчальні досягнення студента з усіх видів виконуваних робіт 

(теоретична підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно 

відповідно до шкали, наведеної у „Положенні про організацію навчального 

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців”  

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Форми проведення занять. Викладання лекційного матеріалу 

поєднується з практичними заняттями та індивідуальною роботою студентів. 

Лекції повинні забезпечити теоретичне підґрунтя курсу, розкрити зміст 

основних понять та методів проведення валютних операцій. 

Практичні заняття передбачають використання теоретичного 

матеріалу для розв'язання та аналізу задач. 

Індивідуальна робота студентів при вивченні курсу «Менеджмент» 

проводиться у таких формах: 

• підготовка до контрольних робіт, модульно-рейтингового 

контролю; 

• вивчення тем або окремих питань, що виносяться для самостійної 

роботи; 

• ознайомлення із законодавчими та нормативними актами України; 

• написання ІНЗ; 



• підготовка до іспиту. 

Виконання самостійної роботи здійснюється шляхом опитування на 

практичних заняттях, а також на індивідуальних консультаціях. 

Самостійна робота студентів при вивченні курсу проводиться у таких 

формах: 

• підготовка до контрольних робіт, модульно-рейтингового 

контролю; 

• вивчення тем або окремих питань, що виносяться для самостійної 

роботи; 

• ознайомлення із законодавчими та нормативними актами України; 

• написання ІНДЗ.  

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У зв'язку з різноманіттям різних форм контролю їхнє цільове призначення 

може мати той чи інший ступінь відмінності: 

▪ Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної 

дисципліни на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом 

окремо; 

▪ Визначення ступеня засвоєння матеріалу групою або потоком студентів по 

одному чи декільком розділам курсу, розглянутим протягом фіксованого періоду 

часу, рівного, наприклад, третини семестру (модульний контроль); 

▪ Визначення якості засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий 

контроль); 

▪ Виявлення готовності студентів до вивчення нових дисциплін (контроль 

залишкових знань). 

Задачами контролю є: 

▪ Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у процесі 

навчання і підведення підсумків цих зустрічей; 

▪ Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і 

методів навчання; 

▪ Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів. 

Результати контролю використовуються для: 

▪ Удосконалювання (корекції) методів і прийомів навчання; 

▪ Внесення змін у робочі плани і програми навчального процесу, тобто в зміст 

і організацію навчального процесу в цілому; 

▪ Надання допомоги відстаючим студентам шляхом проведення додаткових 

індивідуальних, групових і потокових консультацій. 

Поточний контроль навчальної роботи в міжсесійний період здійснюється 

в ході аудиторних і практичних занять. Так на кожнім занятті викладач 

контролює: 

▪ розуміння студентом розрахункових співвідношень і методів, 

▪ уміння вирішувати типові задачі по темі ; 

▪ готовність студента до виконання нової певної роботи заданих в схемах, 

таблицях, попередніх розрахунків і т.п., розуміння цілей і задач нової роботи і 



використовуваної в ній методики вимірів; 

▪ хід і виконання роботи, а також правильність отриманих при вимірі 

результатів. 

При проведенні практичних занять контроль зводиться до оцінки уміння 

вирішувати типові задачі, а також до виявлення розуміння базових положень 

теорії. 

Метод усного опитування. Є найпоширенішим і найбільш ефективним. 

Його використовують при вивченні майже всіх предметів. Полягає у з'ясуванні 

рівня знань учня завдяки прямому контакту з ним під час перевірочної бесіди. 

Усне опитування передбачає постановку вчителем питань (завдань), підготовку 

учнів до відповіді та демонстрування своїх знань, корекцію і самоконтроль 

викладених знань у процесі відповіді, аналіз та оцінювання її. 

Тестові методи перевірки знань (модульний контроль) проводиться через 

шість тижнів семестру. До цього часу вже начитаний визначений лекційний 

матеріал, виконані по ряду тем відповідні практичні роботи, розглянуті типові 

задачі і т. д. Отже, можна говорити про те, що студентам видана визначена 

інформація для формування системи поглядів і пізнання. Звідси ціль (модульного) 

контролю дати відповідь на питання про існування у свідомості студентів такої 

системи в дійсності. Тестові завдання використовують для оцінювання рівня 

розвитку логічного мислення студентів, оволодіння ними розумовими операціями, 

науковими принципами, основними законами та дають змогу оцінити рівень 

засвоєння окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах конкретного 

навчального предмета 

Контроль залишкових знань (ккр) проводиться за вказівкою адміністрації 

ВУЗу чи за вимогою комісії Міністерства освіти і науки України. Його ціль – 

виявити, як високий збережений рівень знань студентів, що вивчили дану 

дисципліну і приступили до вивчення суміжних з нею областей.  

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі іспиту. 

Іспити, як і інші види перевірки успішності, підвищують відповідальність 

викладача і кожного студента за свою роботу, сприяють систематизації вивченого, 

вихованню в студентів вимогливості до себе тощо. Влаштовують їх в урочистій, 

діловій і спокійній атмосфері, перевіряючи знання учнів вимогливо, але тактовно і 

доброзичливо, виставляючи оцінки відповідно до єдиних критеріїв і норм. Іспити 

з даної дисципліни проводяться в усній формі. 



11. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і 

розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію (наукова література, 

газетно-журнальні публікації, Інтернет, мультимедійні 

програми тощо), виявляє власне ставлення до неї, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозу явищ, 

самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; 

логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій 

формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує 

загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює 

стандартну аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; 

чітко тлумачить поняття; здатен самостійно опрацювати 

навчальний матеріал, але потребує консультацій з 

викладачем; виконує творчі завдання. 

4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також самостійно 

застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, 

обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Студент 

здатний самостійно здійснювати основні види 

навчальної діяльності. 

 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження 

певних думок, застосовувати вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, самостійно користується 

додатковими джерелами; частково контролює власні 

навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

 

3 (задовільно) 69-74 



E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний повторити за 

зразком певну операцію, дію; описує явища, процеси без 

пояснень причин, з допомогою викладача здатен 

відтворити їх послідовність, слабко орієнтується в 

поняттях; має фрагментарні навички в роботі з 

підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати 

відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє 

інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об'єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти 

думку; може усно відтворити кілька термінів, явищ без 

зв'язку між ними. 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ОСВІТИ 

Поточне оцінювання і самостійна робота ІНДЗ  
Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

14 20 100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Т 1, Т 2 ... Т 11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

в ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 E 

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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