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1. Опис навчальної дисципліни «Децентралізація влади та реформа 

державного управління» (заочна форма навчання) 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни 

Курс 

 

1 

 

Семестр 

 

1;2 

 

Обсяг кредитів 

 

4 

Обсяг годин, в тому числі: 

 

120 

Аудиторні 8 

Модульний контроль - 

Самостійна робота 

 

112 

Форма семестрового контролю 

 

Залік 

 

2.Статус дисципліни: обов’язкова 

 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни.  

-ознайомити студентів із сучасними підходами та концепціями 

щодоздійснення державної політики у сфері місцевого самоврядування; 

-надати студентам знання з теоретичних, правових та організаційних 

засад децентралізаційних процесів та інституційного розвитку місцевого 

самоврядування в Україні та зарубіжних країнах; 

розкрити основні ознаки децентралізованої моделі управління намісцевому 

рівні; 

-сформувати у студентів вміння щодо визначення основних 

переваг/позитивних наслідків, а також проблем та ризиків децентралізації 

владних повноважень на різних рівнях управління; 

-сформувати у студентів систематизовані знання про основні організаційно-

правові механізми та технології управління на локальному рівні; 

-сформувати вміння та навички щодо забезпечення збалансуванняінтересів 

самоврядування та державної влади на місцевому рівні вУкраїні з 

урахуванням зарубіжного досвіду; 

-сформувати систематизовані знання щодо чинників розвитку місцевого 

самоврядування. 

До основних завдань вивчення дисципліни належать такі:  
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• оволодіти знаннями щодо законодавчого і нормативного регулювання 

діяльності органів 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 проведення реформи державного 

управління. 

 

4.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Освітніми компетентностями  дисципліни «Децентралізація влади та 

реформа державного управління»  є   наступні: 

Інтегральна компетентність: 

 здатність розв’язувати складні комплексні задачі і практичні проблеми 

у галузі публічного управління та адміністрування в процесі навчання та 

професійної діяльності,  що  передбачає  використання  сучасних теорій,  

методів  і  інновацій у сфері публічного управління та місцевого 

самоврядування за невизначеності умов професійної діяльності і 

необхідності врахування всього комплексу професійних та етичних вимог. 

Загальні компетентності: 

 здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово; 

 здатність застосовувати загальні знання з професії; 

 здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за 

наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень;  

 здатність виявляти, ставити та вирішувати складні комплексні 

проблеми у навчальній та професійній діяльності.   

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій публічного управління та адміністрування, у тому числі 

з міжнародного досвіду; 

 здатність реалізовувати основні функції управління та адміністрування 

в ході професійної діяльності в частині різноманітних функціональних 

сфер – кадрової, фінансової, правової, організаційної, технологічної 

тощо; 

 здатність  та готовність впроваджувати реформи у сфері публічного 

управління та адміністрування; реалізовувати стандарти належного 

управління; 

 здатність ефективно  здійснювати  аудит  та оцінювання управлінських 

рішень; 

 здатність  до  організації  ефективної  командної роботи  персоналу  на  

всіх  рівнях  та  налагодження інформаційних зв’язків. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:  

-нормативно-правові засади реформування місцевого самоврядування в 

умовах децентралізації повноважень; 

-структуру та зміст децентралізаційних процесів; 
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-сутність та особливості імплементації Європейської хартії 

місцевогосамоврядування в Україні; 

-чинники розвитку місцевого самоврядування та процеси добровільного 

об’єднання територіальних громад; 

-специфіку реалізації місцевого самоврядування в умовах 

об’єднанихтериторіальних громад; 

-основні принципи та засоби організації діяльності елементів 

системимісцевого самоврядування в умовах об’єднаних територіальних 

громад; 

-сучасні світові та вітчизняні підходи до управління розвитком системи 

місцевого самоврядування; 

вміти: 

-демонструвати знання щодо сутності та напрямів державної політики у 

сфері місцевого самоврядування; 

-аналізувати переваги та наслідки децентралізації для здійсненняреформ на 

місцевому рівні; 

-формулювати практичні рекомендації місцевим органам виконавчоївлади та 

органам місцевого самоврядування щодо організації ефективної діяльності 

органів місцевого самоврядування в умовах об’єднаних територіальних 

громад та відповідного світового досвіду; 

-розробляти на підставі вивчення стану системи місцевого самоврядування 

конкретних населених пунктів пропозиції щодо йогореформування. 

 

5.Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назва змістових модулів, тем 

у
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о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
аудиторна  

Л
ек

ц
ії
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-
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и
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а 

Змістовий модуль 1. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМРЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
1. Поняття і сутність категорії 

«децентралізація»: базові аспекти і 

проблеми сучасного розуміння   

16 

 

1     15 ПК 

2. Європейська хартія місцевого 

самоврядування – ключовий 

орієнтир на шляху децентралізації та 

реформуваннямісцевого 

самоврядування  

16 

 

1     15 ПК 

3. Світовий досвід децентралізації і 15      15 ПК 
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розвитку місцевого самоврядування 

Змістовий модуль ІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 
 

4.Перспективні напрями формування 

сучасних територіальних громад. 

18 1 2    15 ПК 

5.Алгоритмдобровільного 

об’єднання територіальних громад.  
13 1     12 У, 

СР 
6.Практика створення об’єднаних 

територіальних громад 
20      20  

7. «Розумне зростання» в об’єднаних 

територіальних громадах 
22  2    20  

Усього 120 4 4    112  

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. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Тема 1. Поняття і сутність категорії «децентралізація»: базові аспектиі 

проблеми сучасного розуміння   

 

Децентралізація владних повноважень: сутність та поняття. Види таформи 

децентралізації. Законодавчі та нормативно-правовізасади здійснення 

державної політикиу сфері місцевого самоврядування.Світові моделі 

децентралізованогоуправління.Переваги та наслідки децентралізаціївладних 

повноважень. 

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

 

Тема 2. Європейська хартія місцевого самоврядування – ключовий орієнтир 

на шляху децентралізації та реформування місцевогосамоврядування 

 

Динаміка конституційно-правового забезпечення місцевого самоврядування 

в Україні. Специфіка вітчизняних та європейських підходів щодо здійснення 

місцевого самоврядування.Європейська хартія місцевого самоврядування як 

концепт локальної демократіїна європейському правовому 

просторі.Проблеми імплементації Європейськоїхартії місцевого 

самоврядування в 
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Україні.Співвідношення Конценції і вітчизняного законодавчого 

забезпечення місцевого самоврядування. 

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

 

Тема 3. Світовий досвід децентралізації і розвитку місцевого самоврядування 
 

Сталий розвиток та ефективне муніципальне врядування.Розвиток 

територіальної згуртованості. Децентралізація та багаторівневеуправління. 

Тенденції децентралізації управління вУкраїні та зарубіжних країнах: 

порівняльний аналіз.Децентралізація та реінтеграція:баланс між місцевим та 

регіональнимсамоврядуванням 

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

 

Змістовий модуль ІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

Тема 4. Перспективні напрями формування сучасних територіальних громад. 

 

Реформування місцевого самоврядування та системи 

територіальноїорганізації влади в Україні в умовахреалізації реформи 

«децентралізації». 

Мета, напрями та механізми формування ефективного місцевого 

самоврядування в Україні. Розподіл повноважень між центральними, 

місцевими органамивиконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, а також в системі місцевого 

самоврядування.Характеристика основних повноважень органів місцевого 

самоврядування базового, районного та обласногорівнів.Удосконалення 

міжбюджетних відносин у контексті реалізації принципів«фінансової 

децентралізації» в Україні. 

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

 

Тема 5. Алгоритм добровільного об’єднання територіальних громад.  

 

Нормативно-правова основа добровільного об’єднання територіальних 

громад. Механізми створення та функціонування об’єднаних територіальних 

громад.Нормативно-правове та організаційнезабезпечення формування 

спроможних об’єднаних територіальних громадв Україні. 

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

 

Тема 6. Практика створення об’єднаних територіальних громад 

Особливості створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

Переформатування системи органів влади на районному рівні  в умовах 

створення ОТГ.Перспективний план формування спроможних 

ОТГ.Добровільне об’єднання ТГ: бюджетні та інфраструктурні переваги. 

Питання потреби в префектурах. 
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Література [9; 13; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 33; 37; 47; 50]  

 

Тема 7. «Розумне зростання» в об’єднаних територіальних громадах 

 

Формування об’єднаних територіальних громад на засадах «розумного 

зростання». Реалізація принципів розумногозростання для об’єднаних 

територіальних громад.Запровадження SMART-COMMUNITYяк стратегії 

розвитку територіальнихгромад в Україні. 

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
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м
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ьн

а 
к
-с

ть
 

б
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ів
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а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

к
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ьк
іс
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и
н

и
ц

ь
 

м
ак
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м

ал
ьн

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 б
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ів

 

к
іл
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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   2 2 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10   2 20 

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 - 53 

Максимальна кількість балів:  114 

114:100=1,14. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,14 = 

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 
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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 

 

 

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 

Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам 

пропонуютьсятестові завдання у кількості 25 запитань. 

Види тестових завдань: 

- із вибором однієї правильної відповіді; 

- на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
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- 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 4. Перспективні напрями формування сучасних 

територіальних громад. 

 

1. Підходи щодо напрямів реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організаціївлади в Україні. 

2. Принципи створення належних умов для забезпечення виконання ОМС 

повноважень (відповідно до Концепції реформуваннямісцевого 

самоврядування та територіальної організації влади). 

3. Власні (самоврядні) та делеговані державою повноваження виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад: 

 

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

 

Семінар №2. Тема 7. «Розумне зростання» в об’єднаних територіальних 

громадах 

 

1. Основні пріоритети запровадження ідеїрозумного зростання та їх сутність. 

2. Заходи реалізації принципів розумного зростання. 

3. Необхідність запровадження концепції«SMART-COMMUNITY» як одного 

з напрямів відродженнята розвитку сільських територій. 

 

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. 
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7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Залік 

 

 

 

7.5.Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю 

 

1. Поясніть термін «децентралізація». 

2. У чому відмінність між «децентралізацією» та «деконцентрацією»? 

3. Як Ви розумієте зміст понять «деволюція», «субсидіарність»? 

4. Які типи та форми має децентралізація? У чому їх відмінність? 

5. Чим була спричинена поява Європейської хартії 

місцевогосамоврядування? 

6. У чому полягає загальне та профільне значення Європейської хартії 

місцевого самоврядування для становлення, розвиткуі функціонування 

системи місцевого самоврядування? 

7. У чому полягають державницький та громадівський підходи до місцевого 

самоврядування, які знайшли відображення уЄвропейській хартії 

місцевого самоврядування? 

8. Що є основними засадами формування фінансових джерелорганів 

місцевого самоврядування, відповідно до Хартії? 

9. Яким основним компонентам під час запровадження реформ 

децентралізації в зарубіжних країнах приділялась значнаувага урядами 

цих країн? 

10. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що адміністративна реформа і децентралізація 

часто розглядаються як окремі складові процесу інституційних реформ? 

Аргументуйте свою точку зору. 

11. Назвіть основні принципи, якими керуються країни ЄС при проведенні 

адміністративних реформ, які базуються на традиціях і віддзеркалюють 

фундаментальні цінності держав Європи. 

12. В чому полягає мета Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади в Україні? 

13. Охарактеризуйте основні проблеми розвитку територіальних громад, які 

потребують негайного розв’язання та назвітьшляхи їх вирішення, що 

зазначені в Концепції. 

14. Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування 

базового, районного та обласного рівнів, які зазначенів Концепції. 

15. Яке місце займає у реформуванні місцевого самоврядування Закон 
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України «Про добровільне об’єднання територіальнихгромад»? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

16. Коли об’єднана територіальна громада вважається утвореною? 

17. Розкрийте особливості здійснення власних та делегованих повноважень. 

Яким чином вони регламентуються у законодавстві? 

18. Які, на Ваш погляд, значні зміни вже відбулися у перерозподілі 

повноважень в ОТГ? 

19. Назвіть питання, які вирішуються виключно на пленарнихзасіданнях 

місцевих рад? 

20. Чи вважаєте Ви важливим участь ОМС у здійсненні державної 

регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»? 

21. Які завдання щодо наближення технічного регулювання у сфері 

стандартизації «розумних міст та розумних спільнот»(Smart Cities & Smart 

Communities) стоять перед Україною? 

22. Визначте основні пріоритети щодо запровадження ідеї «розумного 

зростання» в об’єднаних територіальних громадах? 

23. Наведіть приклади «розумного зростання» у територіальній громаді, в 

якій Ви проживаєте? 

24. Що таке місцеве самоврядування? 

25. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування. 

26. Розкрийте зміст теорії місцевого самоврядування. 

27. Висвітліть основні норми місцевого самоврядування.  

28. Назвіть основні групи правових відносин місцевого самоврядування. 

29. Що розуміється під функціями місцевого самоврядування? Назвіть 

основніфункції місцевого самоврядування. 

30. Розкрийте основні напрямки місцевої самоврядної діяльності. 

31. Що закріплюють норми права місцевого самоврядування? 

32. Назвіть головні проблеми комплексного соціально-економічного 

розвиткусамоврядних територіальних утворень. 

33. Що таке демографічні основи місцевого самоврядування? 

34. Розкрийте сутність поняття територіальні основи місцевого 

самоврядування. 

35. Розкрийте функції муніципальних фінансів. 

36. Які ви знаєте основні доходи муніципальних бюджетів? 

37. Назвіть основні видатки муніципальних бюджетів. 

38. Назвіть основні муніципальні податки та збори. 

39. Назвіть основні форми прямого волевиявлення громадян. 
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40. У чому полягають об’єктивні передумови нормативно-правового 

розвиткумісцевого самоврядування в Україні? 

41. Розкрийте структуру місцевого самоврядування адміністративно-

територіальної одиниці. 

42. Проаналізуйте світову практику нормативно-правового 

забезпеченнямісцевого самоврядування. 

43. Назвіть суб’єкти конституційних правовідносин в системі 

місцевогосамоврядування. 

44.  Яким чином територіальна громада впливає на організацію роботи 

органівмісцевого самоврядування? 

45. У чому полягають головні ознаки територіальної громади як 

первинногосуб’єкта місцевого самоврядування? 

46.  Яке гарантійне право людини на індивідуальність 

забезпечуєтериторіальна громада? 

47. Назвіть основні форми діяльності територіальних громад. 

48.  Яким чином можна поєднати форми безпосередньої та 

представницькоїдемократії у здійсненні місцевого самоврядування? 

49. Розкрийте роль статутів територіальних громад у здійсненні 

місцевогосамоврядування. 

50. Яким чином можна забезпечити матеріально-фінансову 

самостійністьмісцевого самоврядування? 

51. Розкрийте структуру компетенції місцевого самоврядування. 

52. Що таке суб’єкти муніципальних правовідносин? 

53. Що таке делегована (доручена) компетенція місцевого самоврядування? 

54. Що таке власні повноваження виконавчих органів 

місцевогосамоврядування? 

55. Охарактеризуйте делеговані повноваження органів та посадових 

осібмісцевого самоврядування. 

56. Що є підставами відповідальності органів та посадових осіб 

місцевогосамоврядування перед територіальною громадою? 

 

 

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 – Відмінно А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні 
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100 (“зараховано”) 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. 

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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