1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання
Найменування показників
заочна (дистанційна)
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА
АДМІНІСТРУВАННЯ»
Курс
1
Семестр
1
Обсяг кредитів
4
Обсяг годин, в тому числі:
120
Аудиторні
10
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
110
Форма семестрового контролю
екзамен
2. Статус дисципліни: обов’язкова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної
дисципліни є опанування студентами теоретичними знаннями з питань
публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і 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 адміністрування, в тому числі для органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Завдання:
 узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування;
 визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного
адміністрування у розвитку суспільства;
 опанування основами методології, технологіями та процедурами
публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 оволодіння методами формування, моніторингу та контролю
управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому
рівнях, а також на рівні суб'єктів публічної сфери, з позицій загально
цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових
здобутків;
 набуття навичок розроблення та впровадження заходів із
забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів
публічної сфери.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
Освітніми компетентностями «Вступ до спеціальності «Публічне управління
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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 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 до застосування
сучасних
методів адміністративного
менеджменту;
 здатність і готовність здійснювати перевірку виконання адміністративних
рішень, хід виконання публічних проектів відповідно до наявних
нормативно-правових актів у сфері публічного управління та
адміністрування, галузевого регулювання, планів та програм, вимог
фінансового контролю та адміністративного аудиту;
 здатність застосовувати сучасні технології адміністративного управління в
установах та організаціях;
 здатність самостійно приймати рішення з питань організації управління
адміністративними одиницями та готовність брати на себе відповідальність
за його результати;
 здатність розробляти стратегічні,
оперативні і поточні заходи з
адміністративного управління.
В результаті вивчення курсу здобувачі повинні:
знати:
 предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування;
 перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;
 технології
та
процедури
формування
цілей
публічного
адміністрування;
закони, принципи та механізми публічного
адміністрування;
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засади, механізми, органи, методи та стилі публічного
адміністрування;
 основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній
сферах;
 особливості публічного адміністрування в добровільних об'єднаннях;
 особливості відповідальності суб'єктів публічного адміністрування за
правопорушення у цій сфері.
уміти:
 підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо),
пропозиції,
рекомендації
(проекти)
для
суб'єкта
публічного
адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів
управлінських рішень на основі результатів системного аналізу
суспільнополітичного 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 вироблення 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 та
ефективності публічного адміністрування в умовах соціальноекономічних змін.


5. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для заочної/дистанційної форми навчання
Кількість годин, з них:
№

Теми

1.

Змістовий модуль 1. Публічне
адміністрування як системне
явище в суспільстві
Публічне
адміністрування:
поняття та наукові засади.
Принципи і закони публічного
адміністрування.

лекції семінар практ.
ські
Лаб. Зан.
заняття (ПЗ, ЛЗ)

інд.
конс.
роб.
(ІКС)

сам. Примітка
роб.
студ.
(СРС)

12

У, ПК
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Публічна
сфера
–
єдність
економічної,
соціальної
та
політичної сфер. Громадянське
суспільство як суб'єкт публічного
адміністрування.
Публічне адміністрування та
влада. Органи виконавчої влади в
системі
публічного
адміністрування.
Місцеве самоврядування та його
роль у публічному
адмініструванні.
Змістовий модуль 2.
Організація публічного
адміністрування в соціальній,
економічній та політичній
сферах
Публічне адміністрування як
процес вироблення, прийняття та
виконання управлінських рішень.
Механізми, органи, методи і
стиль
публічного
адміністрування.
Публічне адміністрування та
економіка. Процес планування
місцевого
економічного
розвитку.
Основні
засади
публічного
адміністрування в соціальній
сфері.
Результативність та ефективність
публічного адміністрування.
Всього годин: 120

2

2

2

2

12

СР

14

У, ПК

10

У, ПК

12

У, ПК

14

У, ПК

12

У, ПК

14

6

2

10

4

110

У, ПК,
СР, КР

Форми контролю: усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка завдань для самостійної роботи – СР
реферат
6. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Публічне адміністрування як системне явище в
суспільстві
Тема 1. Публічне адміністрування: поняття та наукові засади.
Принципи і закони публічного адміністрування
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Основні напрями публічного адміністрування в Україні. Публічне
адміністрування це багатопланове утворення. Предметна область публічного
адміністрування окреслена основними поняттями: держава, політика, публічне
управління й влада. У зв'язку з цим теорія публічного администрирования є
наукою політичною і правовою.
Предметом публічного управління є: функціональний аналіз держави,
діяльність її органів влади як політико-правового інституту управління
суспільством і утворених відповідних політико-правових і соціальних відносин.
Література: [ 6; 8; 9]
Тема 2. Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної
сфер. Громадянське суспільство як суб'єкт публічного адміністрування.
Взаємозв'язок економічної науки, соціології та політології
Досвід вивчення діяльності уряду. Політичний курс тісно пов'язаний із
позитивними і негативними наслідками для економіки і соціальної сфери, що
насправді політика відіграє важливу роль, адже є вираженням економічних
інтересів різноманітних прошарків населення.
Література: [9; 8; 1; 13; 14; 12; 15; 16]
Тема 3. Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в
системі публічного адміністрування
Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в системі
публічного адміністрування та сутність державної влади. Втілення державної
влади в діяльність органів державної влади через такі засоби її здійснення, як
політика, адміністративні акти, правові норми, економічне стимулювання,
ідеологічний
вплив,
способи
примусу
забезпечує
функціонування
державновладного механізму.
Державне управління є одним із видів діяльності зі здійснення державної
влади (поруч із законотворенням і правосуддям), яке полягає у практичній
реалізації організаційних, виконавчо-розпорядчих функцій із втілення в життя
вимог законодавства і здійснення на цій основі управлінського впливу щодо
певних об'єктів.
Література: [7; 8]
Тема 4. Місцеве самоврядування та його роль у публічному
адмініструванні
Одною з найбільш важливих ознак побудови демократичної держави є
розвиток місцевого самоврядування. Основні положення організації і
функціонування місцевого самоврядування в Україні закріплені в Конституції
України (ст. 140), Європейській Хартії місцевого самоврядування 1985 року
(ратифікованій в 1997 року), а також у Законах України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та від 7 червня 2001 року
№ 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування».
Література: [8; 12]
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Змістовий модуль 2. Організація публічного адміністрування в
соціальній, економічній та політичній сферах
Тема 5. Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та
виконання управлінських рішень
Спрямованість на вироблення, прийняття та практичну реалізацію
управлінських рішень, покликаних змінювати у бажаному напрямі стан і розвиток
суспільних процесів, свідомість, поведінку і діяльність людей.
Література: [2; 8]
Тема 6. Механізми, органи, методи і стиль публічного адміністрування
Реалізація процесу публічного адміністрування. Механізми, органи, методи
та стиль публічного адміністрування. Розроблення та втілення відповідних
управлінських механізмів, що створюють умови для своєчасного та ефективного
розв'язання наявних у цій сфері суперечностей. Найбільші суперечності у системі
публічного адміністрування. Забезпечення плідної взаємодії державних органів
влади та системи місцевого самоврядування.
Література: [9; 4; 8]
Тема 7. Публічне адміністрування та економіка. Процес планування
місцевого економічного розвитку
Основні напрями формування та розвитку сучасної економічної системи. У
національному народному господарстві відбуваються глибокі соціальноекономічні зміни, пов'язані із визнанням України країною з ринковою
економікою, вступом її до Світової організації торгівлі, проведенні фінансової,
податкової, соціальних та інших реформ.
Найбільшими складовими економічної системи України є: промисловість;
енергетичний комплекс; агропромисловий комплекс; будівельний комплекс;
транспорт і дорожнє господарство; зв'язок; торговельний комплекс; житлове
господарство; побутове обслуговування населення; сфера використання й
охорони природних ресурсів.
Стан економіки, рівень її розвитку, ефективність прямо залежать від
спроможності державної влади управляти виробництвом і обігом виробленої
продукції.
Література: [5; 17]
Тема 8. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері
Поняття соціальної сфери та її зміст. Сфера соціальної політики. Основні
цілі, принципи та функції соціальної політики держави на сучасному етапі
соціально-економічного розвитку України. Органи місцевого самоврядування й
органи влади суб'єктів соціальної політики України.
Література: [5; 18]
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Тема 9. Результативність та ефективність публічного адміністрування
Проблема результативності та ефективності стосується усіх сфер, видів,
форм, методів організації життєзабезпечення людини. Найбільшою мірою це
властиве управлінню як діяльності, що здійснюється людьми, стосовно людей та
виключно в інтересах людей. Від ступеня ефективності цієї діяльності
безпосередньо залежить добробут людини.
Література: [4; 10]
7. Контроль навчальних досягнень

Відвідування лекцій
1
2
2
Відвідування семінарських
1
1
1
занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському
10
1
10
занятті
Робота на практичному занятті
Лабораторна робота (в тому
числі допуск, виконання,
захист)
Виконання завдань для
5
1
5
самостійної роботи
Виконання модульної роботи
25
1
25
Виконання ІНДЗ
30
Разом
43
Максимальна кількість балів:
115:100=1,15. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,15 =
загальна кількість балів.

максимальна
кількість балів

Модуль 2

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 1

кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна к-сть балів
за одиницю

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

1
1

1
1

1

10

-

-

1

5

1

25

-

42
115
-

Критерії оцінювання індивідуальних завдань (рефератів, розрахунково9

графічних робіт, контрольних домашніх завдань тощо)
№ з/п

Критерії оцінювання роботи

1.
2.
3.

Формулювання мети і завдань роботи
Складання плану, чіткість і послідовність викладу матеріалу
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
Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності окремих
організацій, конкретних проблемних ситуацій
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання поставлених завдань, творчий підхід
до виконання ІНДЗ
Якість оформлення роботи

4.
5.

6.

Максималь
на оцінка
(у балах)
3
5
12

4
4

2

Критерії оцінки правильності виконання письмових модульних
контрольних завдань (чи усної відповіді на теоретичні питання)
No
з\п
1.

2.

3.

4.

Критерії оцінки знань студента виявлених під час проведення
модульного контролю
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
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
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
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.

кількість
балів
25 балів

15 балів

10 балів

0 балів

Максимальна кількість балів за усну відповідь - 25 балів
Якщо письмова робота відбувається у тестовій формі, студентам пропонуються
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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, критерії оцінювання
1. Сучасні характеристики і трактування публічного управління.
2. Публічне управління: зміст поняття і його характеристика.
3. Прояви управління в громадському житті, його необхідність.
4. Структуризація управління в сучасному суспільстві: синергетика і вільна
інформація.
5. Саморегулювання соціуму і публічна влада.
6. Організаційно оформлений громадський колектив (виробничий,
політична партія, громадська організація, релігійне об'єднання, колектив
міської території).
7. Громадська необхідність, можливості і рамки публічного управління
8. Регулювання стосунків в публічному колективі для виконання "загальних
справ" і вирішення колективних конфліктів.
9. Підвищення ролі управлінської праці, її спеціалізації, проникнення
публічного управління в сфери сімейного, духовного життя особи.
10. Зростання державного, муніципального апарату, 43 працівників
громадських об’єднань поряд із зростанням чисельності населення.
11. Соціальна асиметрія суспільства, пов'язані з нею конфлікти, соціальна
нерівність.
12. Виникнення необхідності створення публічних колективів.
13. Обмеженість можливостей органів публічного управління.
14. Рамки втручання держави, інших суб'єктів в справи суспільства і
територіального колективу і традиційні концепції: громадянського
суспільства і природних прав людини.
15. Міжнародне публічне управління.
16. Міжнародні і регіональні організації: ООН – Рада Безпеки, Генеральна
Асамблея, Європейський Союз, Організація африканської єдності,
арабських країн.
17. Особливий статус публічної влади, її громадські стосунки, стан і
призначення.
18. Громадське управління як результат реалізації влади.
19. Інші види публічного управління : публічне державне, парадержавне,
недержавне, публічне недержавне муніципальне, публічне корпоративне
(партії, громадські організації) управління.
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20. Законодавчо-правове регулювання публічного управління.
21. Звичаї, традиції, стандарти, технічні правила, організаційні норми в
публічному управлінні.
22. Сучасні форми і методи публічного управління.
23. Обумовленість форм і методів діяльності органів і посадовців
публічного управління від їх функцій і повноважень.
24. Економічні, адміністративні, ідеологічні методи 44 публічного
управління.
25. Легальні, легітимні методи управлінської діяльності.
26. Методи стимулювання (заохочення), дозволу, охорони, вимог, заборони,
відповідальності, репресії та ін.
27. Форми і методи безпосередньої демократії в публічному управлінні.
28. Мистецтво управління і здатності, навички, уміння керівника, особи, яка
управляє, органу управління, професіоналізм його складу.
29. Публічне управління в умовах фінансовоекономічної кризи. Держава як
один з активних учасників економічних процесів.
30. Сучасні виклики публічного управління.
31. Державне управління і суспільство.
32. Концепція "громадянського суспільства".
33. Особливості державного регулювання громадських стосунків, у тому
числі – економічних, соціальних, політичних, духовних і інших.
34. Взаємовідносини і взаємодії державних органів управління з
муніципальним управлінням, з бізнесспівтовариством.
35. Децентралізація державного управління.
36. Зміни у векторі державного управління.
37. Посилення ролі муніципального управління в соціально-економічному
розвитку територій і громад.
38. Зростання активності громадських об'єднань, неурядових організацій,
інших форм самоорганізації і самоврядування населення.
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
Екзамен
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7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю
1. Основні напрями публічного управління та адміністрування в Україні.
2. Основні підходи до розуміння публічного адміністрування та його
еволюція. Предметна сфера публічного адміністрування.
3. Співвідношення управління та адміністрування.
4. Публічне адміністрування як напрям наукових досліджень, сукупність
знань, сфера діяльності та навчальна дисципліна.
5. Джерела ідей управління суспільством і країною.
6. Формування та розвиток теорій управління суспільством і країною.
7. Соціально – інженерний та гуманітарний підходи.
8. Публічне управління в контексті неокласичної теорії.
9. Взаємозв’язок економічної науки, соціології та політології.
10.Співвідношення економіки та політичної економії.
11.Дія ринкових принципів у політичній сфері.
12.Публічна сфера і публічна політика.
13.Влада як основний засіб публічного адміністрування.
14.Механізм взаємодії влади та публічного адміністрування.
15.Взаємозв’язок і взаємозалежність політичної та економічної влади.
16.Загальний закон соціального управління – залежність управляючого впливу
від стану системи та зовнішнього середовища.
17.Загальносистемні методологічні принципи публічного адміністрування.
18.Принципи, що регулюють адміністрування як соціально-політичний,
соціально-економічний та соціально-культурний процеси.
19.Застосування принципів публічного адміністрування.
20.Управління як визначальна функція публічного адміністрування.
21.Роль конкуренції в процесі прийняття рішень.
22.Публічне управління та становлення ринкової економіки.
23.Можливості саморегуляції публічного адміністрування в Україні.
24.Становлення політичних партій в Україні.
25.Основні напрями диференціації політичних партій в Україні.
26.Визначення та структура публічного управління України.
27.Методи вирішення внутрішньополітичних завдань у сучасній Україні.
28.Україна та програма «Партнерство заради миру».
29.Перспективи європейської інтеграції України.
30.Конституція України про права громадян у сфері соціального забезпечення.
31.Соціальне партнерство: сутність та напрями.
32.Соціальні та психологічні аспекти публічного управління.
33.Функції менеджменту планування.
34.Управлінське рішення, його характерні особливості.
35.Етапи повного циклу прийняття рішень в публічному управлінні.
36.Вибір рішення з урахуванням державних та відомчих інтересів.
37.Технологія процедури прийняття рішень.
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38.Сутність мотивації в системі публічного управління.
39.Ієрархія потреб за Маслоу.
40.Процесуальні теорії мотивації.
41.Теорії очікувань та справедливості.
42.Сутність і елементи управлінського контролю.
43.Попередження виникнення кризових ситуацій.
44.Використання аналізу результатів контролю для корегування дій.
45.Засоби для реалізації владних відносин.
46.Характеристика типів влади.
47.Теорії лідерства та їх психологічні аспекти.
48.Особисті якості керівника та способи їх удосконалення.
49.Загальні принципи ефективного керівництва та їх застосування в
публічному управлінні.
50.Комунікаційний процес в системі публічного адміністрування.
51.Комунікації в підрозділах органу влади, між підрозділами і керівництвом.
52.Комунікації керівника для реалізації своєї ролі в інформаційному обміні,
процесі прийняття рішень.
53.Ділове спілкування на державній службі.
54.Природа і причини конфлікту. Управління конфліктною ситуацією.
55.Організація діяльності державного службовця.
56.Організація робочого місця державного службовця.
57.Культура робочого місця та культура праці державного службовця.
58.Підвищення ефективності розумової праці шляхом самовиховання.
59.Робочий режим праці та відпочинку при роботі з комп’ютером.
60.Ведення діловодства в органах державної виконавчої влади.
61.Правила оформлення службових документів.
62.Інформаційно-змістові вимоги ділового стилю.
7.6. Шкала відповідності оцінок

Оцін
ка в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

Шкала оцінювання: національна та ECTS

А

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„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.
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82 – 89

Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

35–59
Незадовільно
(„незараховано”)

1–34

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
B
програмою навчання, виконані, якість виконання більшості з них
оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двоматрьома незначними помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
C 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.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані,
D
більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань
виконано, деякі з виконаних завдань містять помилки, робота з
трьома значними помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
„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,
FX
близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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