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1. Опис навчальної дисципліни «Теорія та історія публічного управління 

та адміністрування»(заочна форма навчання) 

 

Найменування показників 

 

Характеристика дисципліни 

Курс 

 

1 

 

Семестр 

 

1 

 

Обсяг кредитів 

 

4 

Обсяг годин, в тому числі: 

 

120 

Аудиторні 12 

Модульний контроль - 

Самостійна робота 

 

108 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

2.Статус дисципліни: обов’язкова 

 

3.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Опанування студентами теоретичними знаннями з питань публічного 

управління та адміністрування і набуття практичних вмінь та навичок щодо 

застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в 

управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування 

компетентностей, необхідних для виконання функцій та реалізації 

повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного управління та 

адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Завдання навчальної дисципліни: 

• визначити місце курсу як важливої складової формування 

професійних якостей сучасного фахівця;  

• оволодіти знаннями щодо нормативного регулювання публічного 

управління та адміністрування; 

• довести, важливість публічного управління та адміністрування для 

забезпечення стабільного економічного розвитку держави і 

суспільства; 

• сформувати глибоке уявлення про особливості і закономірності 

публічного управління та адміністрування. 

 

4.Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
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Освітніми компетентностями  «Теорії та історії публічного управління 

та адміністрування»  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 поводитися етично та не допускати корупційних дій; 

 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 до застосування і вдосконалення механізмів публічного 

управління; 

 здатність розробляти стратегічні,  оперативні і поточні заходи з 

адміністративного управління; 

 здатність ефективно  здійснювати  аудит  та оцінювання управлінських 

рішень; 

 здатність  до  організації  ефективної  командної роботи  персоналу  на  

всіх  рівнях  та  налагодження інформаційних зв’язків; 

 розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм 

для вирішення проблем суспільного розвитку. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

ЗНАТИ:  

- історію і показники публічного управління та адміністрування; 
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-закономірності і особливості публічного управління та адміністрування; 

-технологію управління суб’єктом публічної сфери; 

-методи та критерії оцінювання результативності і ефективності 

публічного управління та адміністрування 

 

УМІТИ: 

підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо),  

пропозиції, рекомендації (проекти) для суб'єкта публічного управління та 

адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів 

управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-

політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління 

(об'єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; 

визначати технологію управління суб'єктом публічної сфери, що є  

раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що  

використовуються, з урахуванням особливостей цього суб'єкта;  

виробити процедури та основний зміст кожного етапу формування та 

впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і 

вартості; 

уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності 

суб'єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 

функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних 

управлінських технологій; 

застосовувати методи та критерії оцінювання результативності і 

ефективності публічного управління та адміністрування в умовах соціально-

економічних змін. 

 

5.Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теорія та історія публічного управління та 

адміністрування як наука і область діяльності 
 

 
1. Умови виникнення і значення 

публічного управління та 

адміністрування 

16 

 

1     15 ПК, 

СР 

2. Теоретичні засади публічного 

управління та адміністрування 
11 1     10 ПК 

3. Публічне управління та 

адміністрування в контексті 

державотворення 

13      13 ПК 

4. Ефективність і результативність 

публічного управління та 
12  2    10 У 
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адміністрування 

5. Публічне управління та 

адміністрування у стародавні часи та 

середньовіччі 

20      20 ПК 

6. Публічне управління та 

адміністрування у сучасному світі 
12 2     10 ПК 

Разом 84 4 2    78  
Змістовий модуль 2. Історія публічного управління та адміністрування в 

Україні 
 

 
7. Публічне управління та 

адміністрування княжої доби ( ІХ-

ХІІІ століття) 

6 1     5 ПК 

8. Публічне управління та 

адміністрування в Україні у складі 

Литви та Польщі (ХІV-XVІ століття) 

та у період козацько-гетьманської 

держави. 

6 1     5 ПК 

9. Публічне управління та 

адміністрування в другій половині 

ХІХ - кінці ХХ століття в Україні 

12  2    10 У 

10. Сучасна модель публічного 

управління та адміністрування 
12 2     10 ПК 

Разом 36 4 2    30  
Усього 120 8 4    108  

 

Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 

перевірка конспектів – ПК  

перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

реферат -Р 

 

 

6.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модульI. Теорія та історія публічного управління та 

адміністрування як наука і область діяльності 

 

Тема 1. Умови виникнення і значення публічного управління та 

адміністрування 

Поняття публічного менеджменту, управління як сфери людськоїдіяльності. 

Соціально-економічні, культурно-історичні, техніко-технологічніумови 

виникнення і розвитку публічного управління та адміністрування. 

Періодизація управління. Структура поняття публічне управління та 

адміністрування.Співвідношення державного управління, місцевого 

самоврядування,публічного адміністрування. Поняття професійної публічної 

служби.Спеціалізація в галузі публічної служби. 

Мета курсу. Предмет, об’єкт курсу. 
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Тема 2. Теоретичні засади публічного управління та адміністрування 

Поняття влади. Способи реалізації влади. Законодавча, виконавча, судова 

влада. Публічне управління та адміністрування в системі соціального 

управління. Поняттясистеми публічного управління та адміністрування. 

Суб'єкти управління. Механізми, технології,функції, принципи, закони і 

закономірності публічного управління та адміністрування. 

Методи та методологія публічного управління та адміністрування. 

Економічні, адміністративніметоди. Психологічні аспекти публічного 

управління та адміністрування. 

 

 

Тема 3. Публічне управління та адміністрування в контексті 

державотворення 

Функції держави у формуванні системи публічного управління та 

адміністрування. Впливцінностей на формування засад публічного 

управління та адміністрування. Публічне управлінняетапу трансформації 

соціально-економічної системи в Україні та країнахСхідної Європи. Поняття 

політики. Політика і публічне управління та адміністрування.Державний 

устрій і зміст публічного управління та адміністрування. Публічна влада як 

соціальний і політичний феномен. Відповідальність публічного службовця 

(політична, соціальна, юридична). 

 

Тема 4. Ефективність і результативність публічного управління та 

адміністрування 

Поняття ефективності і результативності в публічному управлінні та 

адмініструванні.Підхід до оцінки ефективності. Соціальний і економічний 

ефект впублічному управлінні та адмініструванні. Якість в управлінні. Якісні 

і кількісні показникиоцінки діяльності органів публічної адміністрації. 

Шляхи підвищенняефективності функціонування публічних організацій. 

Зв'язки згромадськістю, зворотні зв’язки в системі публічного управління. 

Рольінститутів громадянського суспільства в оцінці і підвищенні 

якостіуправління. 

 

Тема 5. Публічне управління та адміністрування у стародавні часи та 

середньовіччі 

Стародавня Індія і Єгипет. Кодекс царя Хаммурапі.Стародавній Китай. 

Конфуціанство. Даосизм.Стародавня Греція. Міста-поліси. Погляди 

античних філософів науправління державою. Стародавній Рим. Римська 

республіка.Державність у середньовічній Європі. Магдебурзьке право та 

органимісцевого самоврядування. Еволюція систем публічного 

адміністрування уЗахідноєвропейських країнах. 

 

Тема 6. Публічне управління та адміністрування у сучасному світі 
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Криза публічного управління ХХ-ХХІ століть. Моделі модернізаціїпублічної 

служби. Публічна служба в ЄС. Управлінська етика. Етикапублічного 

службовця. Цінності в управлінні. Європейська та американськамоделі 

управління. Демократизація управління. Вплив міжнародноїінтеграції та 

глобалізації на процеси публічного управління. 

 

 

Змістовий модуль 2. Історія публічного управління та адміністрування в 

Україні 

 

 

 

Тема 7. Публічне управління та адміністрування княжої доби ( ІХ-ХІІІ 

століття) 

Публічна влада Київської Русі. Ієрархії княжої служби. Десятинна система 

управління.Слово про закон і благодать. Руська правда. Повчання дітям 

ВолодимираМономаха.Структура органів публічного управління Галицько-

волинського князівства.Протистояння князя і бояр. Двірсько-вотчинний 

принцип управління. 

 

Тема 8. Публічне управління та адміністрування в Україні у складі Литви та 

Польщі (ХІV-XVІстоліття) та у період козацько-гетьманської держави. 

Структура державної влади Великого князівства Литовського. Структура 

влади Речі Посполитої. Ієрархія влади і принципи формування держапарату. 

Місцеві органи публічного управління на українських землях у складі Речі 

Посполитої. Магдебурзьке право в Україні.Муніципальна служба.Політичній 

устрій Запорізької Січі. Звичаєвий характер козацькогоуправління. Ієрархія 

посад. Принцип виборності, ротації, підзвітності,Політична структура 

Гетьманської держави. Три рівня державної влади та 

публічного управління. Політико-правові засади державної служби козацької 

доби.Конституція Пилипа Орлика. 

 

Тема 9. Публічне управління та адміністрування в другій половині ХІХ - 

кінці ХХ століттяв Україні 

Ліквідація Гетьманства і реорганізація публічного управління.Створення 

органів самоврядування (земств) після відміни кріпацтва.Українські імперії у 

складі Російської імперії. Адміністративно-територіальний устрій земель у 

складі Австро-Угорської імперії.Адміністративна реформа Цисаря Йосифа 

ІІ.Утворення і принципи політичної організації Центральної 

Ради.Особливості організації публічного управління на місцевому рівні. 

Інститут 

державної служби Української держави. Директорія УНР. Західно-

Українська Народна Республіка. Українська Національна Рада. 
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Органимісцевого самоврядування.Радянська система управління. Партійна 

номенклатура. Кризакомандно-адміністративної системи управління. 

 

Тема 10. Сучасна модель публічного управління та адміністрування 

Проголошення незалежності і формування інституційних засадпублічного 

управління в Україні. Організація взаємодії публічногоуправління і 

політичних партій. Зв'язки з громадськістю в публічномууправлінні. Закон 

України «Про державну службу». Децентралізація влади.Об'єднані 

територіальні громади. Реформа системи державного управління іадаптація 

до вимог ЄС. 

 

 

 

 

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 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Курсова, лабораторна робота (в 

тому числі допуск, виконання, 

захист) 

20     

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30     

Разом  43  43 

Максимальна кількість балів:  116 

116:100=1,16. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,16 = 

загальна кількість балів. 

- 
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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 

 

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів 
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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 4.Ефективність і результативність публічного 

управління та адміністрування. 

1. Поняття ефективності і результативності в публічному управлінні та 

адмініструванні. 

2. Якісні і кількісні показники оцінки діяльності органів публічної 

адміністрації.  

3. Шляхи підвищення ефективності функціонування публічних організацій. 

4. Роль інститутів громадянського суспільства в оцінці і підвищенні якості 

управління. 

 

Література:[8; 12] 

 

Семінар №2.Тема 9. Публічне управління та адміністрування в другій 

половині ХІХ - кінці ХХ століття в Україні 

1. Утворення і принципи політичної організації Центральної Ради. 

2. Директорія УНР та Західно-Українська Народна Республіка.  

Українська Національна Рада. Органи місцевого самоврядування. 

3. Радянська система управління. Партійна номенклатура.  

4. Криза командно-адміністративної системи управління. 

 

 

Література:[5; 17] 

 

7.3.  Індивідуально-консультативна робота 
Індивідуально-консультативна робота здійснюється учас, 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 
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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 

Екзамен 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю 

 

1.Специфіка роботи сучасного публічного управління та фіксація результатів 

діяльності. 

2.Професійні обов’язки державного службовця щодо ведення документації. 

3.Основи теорії та історії державного будівництва в Україні. 

4.Відновлення української державності у 1991 р., її легітимність та 

міжнародне визнання. 

5.Поняття публічного управління та адміністрування і його головні ознаки. 

6.Демократичні та авторитарні держави: порівняльний аналіз.  

7.Сучасні теорії походження держави. 

8.Особливості історичного розвитку України щодо умов розбудови власної  

держави. 

9.Козацька державність як яскравий прояв здатності українського народу до 

власної державної самоорганізації. 

10.Історична обумовленість набуття Україною державної самостійності на  

початку 90-х років. 

11.Сучасна українська держава с точки зору історичного досвіду боротьби за 

суверенітет. 

12.Територіальна організація влади в Україніта її моделі. 

13.Територіальна організація влади як система.  

14.Адміністративно- територіальний устрій України. 

15.Централізація та децентралізація територіальної організації влади. 

16.Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній 

організації влади. 

17.Правовий статус та компетенція місцевих державних адміністрацій.  

18.Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, 

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, 

установами, організаціями.  

19.Муніципальна реформа в Україні та її зв'язок з адміністративною 

реформою. 

20.Принципи та методи публічного управління. 

21.Стратегічне планування у системі публічногоуправління. 

22.Система управління комунальною власністю. 
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23.Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. 

24.Публічне адміністрування: європейський досвід. 

25.Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування. 

26.Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. 

27.Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про 

місцеве самоврядування. 

28.Типологія регіонів: європейський досвід. 

29.Вплив факторів зовнішнього середовища на якість виконання посадових  

обов’язків державного управлінця. 

30.Пріоритети внутрішньої політики сучасної української держави. 

31.Конституційний уcтрій та складові елементи політичної системи України. 

32.Формування правової та соціальної держави в Україні. 

33.Взаємодія внутрішньої та зовнішньої політики України на сучасному 

етапі. 

34.Україна в СНД та ГУУАМ. 

35.Європейський вибір України. 

36.Розвиток співпраці України з Європейським Союзом. 

37.Україна в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). 

38.Україна та регіональна інтеграція в Центральній та Південно-Східній 

Європі. Основні напрями публічного управління та адміністрування в 

Україні. 

39.Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його 

еволюція. Предметна сфера публічного адміністрування. 

40.Співвідношення управління та адміністрування. 

41.Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність 

знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна. 

42.Джерела ідей управління суспільством і країною. 

43.Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною. 

44.Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади. 

45.Загальний закон соціального управління – залежність управляючого 

впливу від  

стану системи та зовнішнього середовища. 

46.Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування. 

47.Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний,  

соціально-економічний та соціально-культурний процеси. 

48.Управління як визначальна функція публічного адміністрування. 

49.Публічне управління та становлення ринкової економіки. 

50.Можливості саморегуляції публічного адміністрування в Україні. 

51.Становлення політичних партій в Україні. 

52.Основні напрями диференціації політичних партій в Україні. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 
 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцін Оцінка за Оцінка за шкалою ECTS 
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ка в 

балах 

національною 

шкалою 

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. 

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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