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протокол № 
 

1. Опис навчальної дисципліни «Адміністративна система України» 

(заочна форма навчання) 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни 

Курс 

 

1 

 

Семестр 

 

1 

 

Обсяг кредитів 

 

4 

Обсяг годин, в тому числі: 

 

120 

Аудиторні 6 

Модульний контроль - 

Самостійна робота 

 

114 

Контрольна робота - 

Форма семестрового контролю 

 

Залік 

 

2.Статус дисципліни: вибіркова дисципліна 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни.  

Мета курсу — формування у студентів знань про управління, як 

функцію держави з притаманними їй адміністративною системою органів, що 

покликана реалізовувати цілі та завдання державного управління за умов 

ринкових трансформацій; формувати теоретичні знання та практичні навички 

з питань організації діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування.  

До основних завдань вивчення дисципліни належать такі:  

• оволодіти знаннями щодо законодавчого і нормативного регулювання 

діяльності органів адміністративної системи держави, зокрема з питань 

децентралізації і адміністративного реформування на різних рівнях 

управління;  

• сформувати глибоке уявлення про взаємодію органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування щодо виконання завдань і функцій 

демократичної, правової держави, аж до вирішення питань місцевого 

значення. 

 

4.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
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Освітніми компетентностями  «Адміністративна система України»  є   

наступні: 

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, 

здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ 

базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, 

комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел, прийняття рішень. 

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в 

команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні 

зобов'язання. 

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на 

практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність 

пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, 

лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота про 

якість, бажання досягти успіху. 

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій 

сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, 

здатність системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, 

генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі. 

 Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом 

у сфері громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, 

уміння аналізувати ситуацію на ринку, діяти відповідно до особистої та 

суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин.  

Опанування мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві 

навички соціальної активності та функціональної грамотності. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:  

• конституційні засади побудови апарату державного управління в 

Україні;  

• структури державного управління та органів державної виконавчої 

влади;  

• статус та функції центральних і місцевих органів виконавчої влади та 

управління; • концептуальні положення про організацію роботи органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування;  

• засади реформування організаційних структур державного управління 

на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях та в основних 

сферах народного господарства;  

• позитивний зарубіжний і вітчизняний досвід побудови систем 

державного управління;  

вміти: 

• використовувати у практичній діяльності знання про статус і функції 

органів державної влади різних рівнів;  

• класифікувати заклади органів державного управління за пев- ними 

критеріями;  
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• аналізувати типи структур органів державного управління;  

• застосовувати системні знання в галузі державного управління під час 

професійної діяльності;  

• володіти базовими навичками розроблення і запровадження заходів, 

скерованих на удосконалення організації і підвищення ефективності 

діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;  

• орієнтуватися на сучасні світові взірці публічного адміністрування, 

вміти запроваджувати передові системи адміністрування відповідно до 

вітчизняного менталітету та регіональних умов. 

 

5.Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назва змістових модулів, тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
аудиторна  

Л
ек

ц
ії

  
  
  

С
ем

ін
ар

. 

П
р
ак

ти
ч

. Л
аб

о
р
ат

. 

Ін
д

и
в
ід

. 

С
ам

о
-

ст
ій

н
а.

 

П
р
и

м
і-

тк
а 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти державної  

адміністративної системи 

1 Апарат державного управління: 

понятійно-термінологічна 

характеристика організації та 

діяльності 

11 

 

1     10 ПК 

2 Організаційна структура апарату 

державного управління 
11 

 

1     10 ПК 

3 Структури адміністративних 

апаратів за умов демократії 
11      10 ПК 

Змістовий модуль ІІ. Державна адміністративна система України   
4 Конституційні засади побудови 

структур державного управління в 

Україні  

11 1     10 ПК 

5 Система органів державної влади в 

Україні 
12 1 2    10 У, 

СР 
6 Конституційне закріплення 

інституту президента України та 

його місце в реалізації державної 

влади  

10      10  

7 Кабінет Міністрів України — 

вищий орган в системі органів 

виконавчої влади  

10      10  

8 Центральні органи виконавчої 

влади  
10      10  

9 Місцеві органи виконавчої влади 10      10  
10. Органи місцевого 

самоврядування, їх особлива роль у 

державному управлінні . 

12      12  
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11 Державна служба в Україні: 

теоретичні засади 
12      12  

Усього 120 4 2    114  

 

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

реферат-Р 

 

 

6.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні аспекти державної 

адміністративної системи 

 

Тема 1. Апарат державного управління: понятійно-термінологічна 

характеристика організації та діяльності  

1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.  

2. Класифікація органів виконавчої влади.  

3. Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.  

4. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 2. Організаційна структура апарату державного управління  

1. Організаційна структура управління та її типи.  

2. Організаційна структура адміністративної системи.  

3. Світові підходи до створення структури системи управління.  

4. Організаційна структура державного органу.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 3. Структури адміністративних апаратів за умов демократії  

1. Загальні ознаки сучасних систем публічних адміністрацій.  

2. Основні структурні складові адміністративних апаратів демократичних, 

правових держав.  

3. Правові засади публічного адміністрування.  

4. Передбачуваність публічного адміністрування.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Змістовий модуль ІІ. Державна адміністративна система України  

Тема 4. Конституційні засади побудови структур державного управління в 

Україні  

1. Конституція України про гілки влади в Україні.  

2. Загальна характеристика державного управління в Україні.  

3. Функції Верховної Ради України у здійсненні державного управління.  
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4. Роль допоміжного апарату у здійсненні державного управління  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 5. Система органів державної влади в Україні  

1. Система органів державної влади.  

2. Склад законодавчої, виконавчої та судової влади.  

3. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади, класифікація 

структурних підрозділів. 

4. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 6. Конституційне закріплення інституту президента України та його 

місце в реалізації державної влади  

1. Конституційне закріплення інституту президента України.  

2. Президент України та виконавча влада.  

3. Виключність повноважень Президента України.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 7. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів 

виконавчої влади  

1. Місце Кабінету Міністрів України в адміністративній системі країни.  

2. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України.  

3. Формування складу Кабінету Міністрів України.  

4. Повноваження прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів України. 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 8. Центральні органи виконавчої влади  

1. Система центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) в Україні.  

2. Міністерства України та їх повноваження.  

3. Державні комітети (державні служби) України: статус, функції.  

4. Порядок формування та структура інших центральних органів виконавчої 

влади.  

5. Відповідальність ЦОВВ та їх акти.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 9. Місцеві органи виконавчої влади  

1. Централізація та децентралізація у структурній організації дер- жавного 

управління.  

2. Організація та правовий статус місцевих органів виконавчої влади.  

3. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади.  

4. Обласні та районні державні адміністрації, їх статус і повнова- ження.  

5. Внутрішньоорганізаційна діяльність МДА.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  
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Тема 10. Органи місцевого самоврядування, їх особлива роль у державному 

управлінні  

1. Співвідношення державного управління та місцевого самовря- дування: 

концептуальний підхід.  

2.Суспільно-географічне макрорайонування і адміністративно- 

територіальний устрій України.  

3. Система місцевого самоврядування в Україні.  

4.Зміст, місце і роль регіонального управління у загальній системі 

державного управління.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 11. Державна служба в Україні: теоретичні засади  

1. Інститут державної служби: поняття і зміст.  

2. Законодавче регулювання державної служби.  

3. Особливості та принципи державної служби.  

4. Соціальний характер державної служби.  

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50] 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських 

занять 

1   1 1 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10   1 10 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30     

Разом - 31 - 42 

Максимальна кількість балів:  103 
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103:100=1,03. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,03 = 

загальна кількість балів. 

- 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, 

розрахунково-графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо) 
№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимал

ьна оцінка 

(у балах) 

1 Формулювання мети і завдань роботи 3 

2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу 5 

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних інформаційних 

джерел (наукових видань, навчальної  літератури, періодичних 

видань, матеріалів мережі Internet), критична та незалежна оцінка 

різноманітних точок зору, позицій, аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих 

організацій, конкретних проблемних ситуацій 

4 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 

пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід 

до виконання ІНДЗ 

4 

6 Якість оформлення роботи 2 

 

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних 

контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання) 
No 

з\п 

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення 

модульного контролю 

кількість 

балів 

1. студент в процесі усної (письмової) відповіді дає правильні 

відповіді на всі поставлені запитання, виявляє високий рівень знань 

теоретичного та нормативного матеріалу. Викладає свою відповідь 

системно та логічно, упевнено і правильно аргументує власну 

позицію, робить висновки, тощо; або відповідає на тестові завдання 

з використанням комп’ютерної техніки на відповідну кількість 

25 балів 

2. студент має належний рівень знань теоретичного та нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповіді дає, переважно, 

правильні, однак допускає певні неточності у визначеннях 

правових категорій, не завжди належно (коректно) аргументує 

відповідь або правильно відповідає лише на половину поставлених 

запитань, тощо; або відповідає на тестові завдання з використанням 

комп’ютерної техніки на відповідну кількість балів 

15 балів 

3. студент має задовільний рівень знань теоретичного та 

нормативного 

матеріалу, на поставлені запитання відповідає, але не на всі, 

допускає певні неточності у визначеннях базових категорій, не 

завжди належно (коректно) аргументує або правильно дає відповідь 

на 1/3 (одну третину) поставлених запитань тощо. Або відповідає 

на тестові завдання з використанням комп’ютерної техніки на 

відповідну кількість балів 

10 балів 

4. студент дає неправильні відповіді на поставлені запитання, виявляє 

неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу, 

неспроможний послідовно і правильно аргументувати свою 

відповідь або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання, 

тощо. 

0 балів 
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Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам 

пропонуються тестові завдання у кількості 25 запитань. 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

- завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

- завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та семінарських завдань,  критерії  

оцінювання 

 

Семінар №1. Тема 5. Система органів державної влади в Україні  

1. Поняття системи. Система органів державної влади.  

2. Склад законодавчої, виконавчої та судової влади.  

3. Класифікація структурних підрозділівсистеми органів виконавчої влади, 

4. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади.  

 

Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у час, відповідно 

затвердженому кафедрою  графіку. Ця діяльність спрямована на подальший 

розвиток у студентів творчого опанування знаннями з дисципліни і набуття  

ними навичок наукових досліджень.   

Індивідуально-консультативна робота містить кілька напрямків: 

 Надання консультаційної допомоги студентам з пояснення 

незрозумілого матеріалу з дисципліни; 

 Надання консультаційної допомоги студентам у виконанні курсових і 

дипломних робіт, де використовується методичний інструментарій 

дисципліни. 

 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Залік 

 

7.5.Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю 

1. Основні ознаки загальної системи “держава”.  

2. Характерні ознаки державної влади як основного атрибуту державно-

владного механізму.  
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3. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.  

4. Основні властивості системи управління, характерні для органів 

виконавчої влади.  

5. Класифікація органів виконавчої влади.  

6. Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.  

7. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.  

8. Сутнісні особливості державного управління виконавчо-розпорядчого 

характеру.  

9. Поєднання системного, структурного та функціонального під- ходів при 

визначенні апарату державного управління.  

10. Організаційна структура управління та її типи.  

11. Організаційна структура адміністративної системи.  

12. Світові підходи до створення структури системи управління.  

13. Організаційна структура державного органу.  

14. Державний орган і його правовий статус.  

15. Типи організаційних структур держуправління.  

16. Фактори, що визначають побудову структури адміністративної системи. 

17. Загальні ознаки сучасних систем публічних адміністрацій.  

18. Основні структурні складові адміністративних апаратів демократичних, 

правових держав.  

19. Правові засади публічного адміністрування.  

20. Передбачуваність публічного адміністрування.  

21. Веберовська модель раціональної бюрократії в контексті сучас них вимог. 

22. Загальні структурні особливості адміністративних апаратів де- 

мократичних держав.  

23. Відкритість і прозорість публічного адміністрування.  

24. Підконтрольність і підзвітність публічної адміністрації.  

25. Особливості зв’язків між громадянами та державою за умов демократії і 

панування бюрократії.  

26. Особливості зв’язків між громадянами, державою та політични- ми 

партіями і суспільними організаціями.  

27. Види суб’єктів виконавчої влади.  

28. Конституція України про гілки влади в Україні.  

29. Загальна характеристика державного управління в Україні.  

30. Функції Верховної Ради України у здійсненні державного управління.  

31. Роль допоміжного апарату у здійсненні державного управління.  

32. Система органів державної влади в Україні.  

33. Склад законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.  

34. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади, класифікація 

структурних підрозділів.  

35. Управлінські зв’язки в системі органів виконавчої влади в Україні.  

36. Конституціональна характеристика державного управління в Україні.  

37. Сутність і завдання законодавчої, виконавчої та судової гілок влади в 

Україні.  
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38. Конституційне закріплення інституту президента України.  

39. Конституційний статус Президента та його місце у політичній системі 

України.  

40. Президент України та виконавча влада.  

41. Виключність повноважень Президента України.  

42. Місце Кабінету Міністрів України в адміністративній системі країни.  

43. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України.  

44. Сутність процедури формування Кабінету Міністрів.  

45. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України.  

46. Формування складу Кабінету Міністрів України.  

47. Повноваження прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів України.  

48. Кабінет Міністрів України: структура і компетенція.  

49. Відповідальність Кабінету Міністрів України.  

50. Урядова нормотворчість.  

51. Система центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) в Україні.  

52. Організація, правовий статус та функції центральних органів виконавчої 

влади.  

53. Міністерства України та їх повноваження.  

54. Державні комітети (державні служби) України: статус, функції.  

55. Порядок формування та структура інших центральних органів виконавчої 

влади.  

56. Відповідальність ЦОВВ та їх акти.  

57. Функції ЦОВВ у системі виконавчої влади України.  

58. Структура та порядок формування ЦОВВ.  

59. Функціональні повноваження міністерств.  

60. Взаємовідносини Кабінету Міністрів України з центральними органами 

виконавчої влади.  

61. Централізація та децентралізація у структурній організації державного 

управління.  

62. Організація та правовий статус місцевих органів виконавчої влади.  

63. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади  

64. Обласні та районні державні адміністрації, їх статус та повнова- ження. 

65. Внутрішньоорганізаційна діяльність МДА.  

66. Структура МДА та порядок їх формування.  

67. Акти МДА: види, процедури прийняття; відповідальність МДА.  

68. Відносини місцевих державних адміністрацій у системі вертикальних та 

горизонтальних зв’язків.  

69. Діюча модель місцевого самоврядування в Україні.  

70. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: 

концептуальний підхід.  

71. Сучасна державна політика України щодо розвитку місцевого 

самоврядування.  

72. Територіальна громада як основна ланка системи самоврядування.  
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73. Суспільно-географічне макрорайонування і адміністративно- 

територіальний устрій України.  

74. Зміст, місце і роль регіонального управління у загальній системі 

державного управління.  

75. Основні об’єкти державного регулювання територіального розвитку.  

76. Основні напрями регіональної політики.  

77. Сутність парадигми регіональної цілісності регіону.  

78. Напрями та засоби реалізації регіональної політики.  

79. Інститут державної служби: поняття і зміст.  

80. Законодавче регулювання державної служби.  

81. Особливості та принципи державної служби як соціального інституту.  

82. Соціальний характер державної служби.  

83. Теоретичні основи державної служби.  

84. Система державної служби та її види.  

85. Цілі та функції державної служби.  

86. Система професійного навчання державних службовців.  

87. Державна служба як інструмент реалізації державної політики.  

88. Поняття правового статусу державного службовця. Особливості 

трудового статусу державних службовців.  

89. Обмеження, пов’язані з перебуванням на державній службі.  

90. Особливості служби в органах місцевого самоврядування. 

 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцін

ка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90 – 

100 

Відмінно 

(“зараховано”) 
А 

„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. 

82 – 89 
Добре 

(“зараховано”) 
B 

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в 

основному  сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені 

програмою навчання,  виконані, якість виконання  більшості з них 

оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома-

трьома незначними помилками. 
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75 – 81 C 

„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. 

68 –74 

Задовільно 

(“зараховано”) 

D 

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але 

прогалинине 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. 

60 – 67 E 

„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. 

35–59 

Незадовільно 

(„незараховано”) 

FX 

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний 

частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, 

більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не 

виконано, або 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 

1–34 F 

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу  не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані  

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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