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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Лукіянчук Алла Миколаївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 

«Вікова та педагогічна психологія» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

 

Посада: Старший викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5942-5658 

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list

_works&hl=uk&user=X9ZrRw8AAAAJ 

e-mail: LuAllaN@ukr.net  

Контактний телефон: +38095 -325-29-39 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота: 102 

Курсова робота: - 

Вид контролю: екзамен 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

дистанційного програмного ресурсу Moodle )  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Онлайн-консультації  

за попередньою домовленістю: 

(Viber: +3809953252939) 

в робочі дні з 9.30 до 17.30 

 

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність аналізувати актуальні питання психології організацій та 

психології управління на засадах сформованого комплексу системних 

https://orcid.org/0000-0002-5942-5658
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=X9ZrRw8AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=X9ZrRw8AAAAJ
mailto:LuAllaN@ukr.net
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інтегрованих знань, багатофункціональних пізнавальних умінь, мотивів і 

позитивних ставлень до психології праці (ЗК 1).; 

Здатність здійснювати психологічний супровід персоналу та керівництва 

сучасних закладів освіти(ЗК 2). 

Здатність порівнювати і виокремлювати специфічні ознаки і критерії 

розрізнення психічних явищ та форми їх прояву в діловому спілкуванні (ЗК 3).; 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 4). 

Очікувані результати навчання: 

Реалізація у власній професійній діяльності ефективних  психологічних  

стратегій існування людини у суспільстві в умовах сучасного глобалізованого 

соціокультурного середовища. (РН 1). 

Результативна діяльність у професійнійгрупі, дотримання етичних норм 

професійної діяльності. (РН 2). 

Адаптація та ефективні дії у новій ситуації, реалізація ефективних 

стратегій існування людини в суспільстві в умовах сучасного глобалізованого 

соціокультурного середовища. (РН 3). 

Здійснення психологічного супроводу персоналу та керівництва. (РН 4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в питаннях взаємодії в організації та ефективного управління 

(ПРН 3). 

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати її, а також проводити експериментальні та 

теоретичні дослідження і робити обґрунтовані висновки з питань професійної 

діяльності, у тому числі організаційної психології та управління персоналом 

(ПРН 6). 

Навички міжособистісної взаємодії(ПРН 15). 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання 

і направлена насамостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннямиза 

темами навчальної дисципліни.  
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6. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни полягає в оволодінні 

здобувачами освіти знаннями про особливості функціонування організації, 

управління персоналом засобами ефективної взаємодії та співробітництва, 

необхідних для майбутньої практичної роботи в галузі психології. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити):- . 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити):-. 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Психологія організацій 

Тема 1. Психологія організацій як наука  

Психологія організацій як галузь психологічної науки, як самостійна галузь 

прикладної психології. Місце психології організацій в системі наукових знань. 

Психологія організацій як міждисциплінарна наука. 

Об’єкт психології організацій. Предмет психології організацій. Основні 

категорії психології організацій: організація, особистість працівника, ставлення 

до праці. Завдання психології організацій. 

Дослідження організації і його категоріальний апарат: структура і функції 

організації, динаміка організації, соціально-психологічний клімат, причини 

виникнення і способи вирішення конфліктів, процес запровадження 

нововведень.  

Вивчення особистості працівника розглядається через: адаптацію 

працівника в умовах організації, особистість керівника, підбір, розстановку і 

атестацію персоналу, організацію професійного і соціально-психологічного 

научіння, виявлення потреб, інтересів, норм, цінностей працівників в 

організації. 

Ставлення до праці розкривається в таких категоріях як задоволеність 

працею, продуктивність праці, трудова і громадська активність, дисципліна 

праці, стимулювання праці. 

Основні методи дослідження психології організацій. 

 

Тема 2. Організація та основні підходи до її вивчення 

Поняття «організація» як структура і «організація» як процес.  

Основні тенденції розвитку теорії організації Передумови виникнення 

психології організацій. Значення історичного досвіду розвитку теорії 
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організацій. Класична теорія Ф.Тейлора і Ф.Гілберта. Принципи організації 

А.Файоля. Раціональна бюрократична організація М.Вебера. Е.Мейо і теорія 

людських відносин. А.Маслоу і теорія ієрархії людських потреб. Теорія 

адміністративної поведінки Г.Саймона на основі особистих інтересів і цілей 

організації. Ефективна організація в рамках концепції стилів управління 

Р.Лайкерта. Еволюція організаційних психологічних знань.  

Основні підходи в розвитку теорії управління. Процесний, системний, 

ситуаційний підходи до управління організацією, їх особливості. Основні 

тенденції сучасного стану теорії управління. 

Сучасна парадигма управління. Основні принципи сучасного управління: 

гуманізація, демократизація,  інтернаціоналізація. 

Тема 3. Фактори існування та системні характеристика організації 

Організаційні, політичні, соціальні, економічні, технологічні, соціально-

психологічні та психологічні фактори існування організації. Зовнішні та 

внутрішні фактори, їх значення і динаміка змін. Місце організації в політичній 

структурі суспільства. Вплив поточної політики на життя і функціонування 

організації. Соціальні цінності і людські взаємини в організації. 

Структура організації, формальні і неформальні зв’язки. Поділ праці. 

Структурні, тимчасові, змістовні цілі організації. Синергія організації. 

Структурування інформаційної, контролюючої, управлінської комунікації. 

Принципи і види департаменталізації. 

Види організацій. Соціальна і господарюючі організації. Громадські рухи. 

Партії. Державний апарат. Органи місцевого самоврядування. Державні і 

муніципальні організації. Віртуальні і мережеві організації. 

 

Тема 4. Розвиток організацій 

Стадії розвитку організації. Проблема створення організації. Три етапи 

злету організації: народження, дитинство, юність. Три етапи зрілості 

організації: рання зрілість, розквіт, пізня зрілість. Принципи оновлення 

організації. Організація проектування, методи підвищення ефективності 

організації. Зв'язок проблеми організації проектування і життєвого циклу 

організації. Етапи проектування. Методологія дослідження діяльності 

організації. Процес формування організаційної структури. Методи 

проектування. Корегування організаційної структури. 

Основні напрямки підвищення ефективності організацій.  Етапи і методи 

реорганізації, забезпечення підтримки організаційним змінам. Організаційне 

научіння. 

 

Тема 5. Основні підходи до вивчення організаційної поведінки. 

Корпоративна культура організацій 



 

 

6 

 

Поняття «організаційна поведінка». Основні концепції пояснення 

організаційної поведінки: через природу людини, через феномен організації і 

специфіку взаємовідносин людей в соціумі. Організаційна поведінка як 

система, що перебуває в розвитку. Моделі організаційної поведінки: 

автократична, опікунська, підтримуюча, колегіальна, інтегруюча.  

Вплив організаційної поведінки на ефективність організації. Фактори 

впливу на організаційну поведінку. Система організаційної поведінки.  

Організаційна культура: поняття, плюралізм поглядів на сутність 

організаційної культури. Характеристика організаційної культури. Сутнісні 

складові організаційної культури. Види організаційної культури. Домінуюча 

організаційна культура та її психологічний зміст. Субкультури та їх 

взаємозв’язок. Атрибути та індикатори організаційної культури. Індикатори 

сильної організаційної культури та їх характеристика. Індикатори слабкої 

організаційної культури та їх характеристика. 

Причини зміни культури організації: організаційна криза, зміна 

керівництва, стадії життєвого циклу, розміру організації, віку організації, 

наявності субкультур. 

Способи передавання культури в організації: інформація, символи, 

традиції, мова. 

Корпоративна культура організації: поняття, сутність. Західні типи 

корпоративної культури. 

 

Тема 6. Індивідуальна поведінка в організації.  

Поведінка людини на робочому місці. Рольова і статусна поведінка як 

результат взаємовпливу. Соціальна ідентичність як функція групової 

належності. 

Організаційна поведінка і організаційна культура. 

Мотивація: основні концепції мотивації трудової поведінки. Системи 

стимулювання, винагороди і покарання як підходи до управління 

організаційною поведінкою. Філософія винагороди. Гроші як форма 

винагороди. Проблеми економічного стимулювання. Підходи до стимулювання 

і моделі організаційної поведінки. 

Індивідуальний розвиток в організації: основні підходи в рамках різних 

моделей організаційної поведінки. 

Проблеми працівників: причини, класифікація, підходи. Особливості 

дисципліни, культури і етики. 

Стреси. Вплив стресів на організаційну поведінку. Причини виробничих 

стресів. Стрес-менеджмент в організації. Консультативний менеджмент як 

підхід до зменшення стресових факторів і вирішення проблем працівників. 

Форми консультування. 
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Тема 7. Психологія спільної діяльності 

Група як суб’єкт спільної діяльності. Основні характеристики суб’єкта 

спільної діяльності: цілеспрямованість, структурованість, вмотивованість, 

цілісність, організованість, результативність. 

 Спільна діяльність як організована система активності індивіда в процесі 

створення об’єктів матеріальної і духовної культури. Ознаки спільної 

діяльності: просторова і часова присутність учасників, спільна мета, органи 

керівництва, міжособистісні стосунки між учасниками, розподіл процесу 

спільної діяльності. 

Структура спільної діяльності: спільна мета, спільний мотив, спільні дії, 

загальний результат. 

Стратегії поведінки учасників у спільній діяльності: сприяння як дієва 

допомога іншим, активна допомога іншим в досягненні загальної мети, 

протидія досягнення цілей іншими учасниками, ухиляння від взаємодії. 

Змістовний модуль 2. Управління персоналом 

Тема 1. Персонал організації як об’єкт управління. Методологія 

управління персоналом 

Предмет, завдання і зміст дисципліни «управління персоналом». Предмет і 

завдання дисципліни. Управління персоналом як спеціальна галузь 

менеджменту. Наукові підвалини управління персоналом. Структура курсу.. 

Об'єктивна необхідність управління спільною працею. Праця як 

цілеспрямована діяльність людей. Особливості суспільної праці: розподіл та 

кооперація праці, відповідальність за його результати. Сутність управління 

спільною працею. 

Персонал організації, його структура та характеристики. Визначення 

терміну “персонал” і його відмінність від поняття “кадри”. Структура 

персоналу організації: статистична та аналітична (загальна та часткова). 

Розподіл персоналу за характером трудових функцій. Основні якісні та 

кількісні характеристики персоналу. 

Сутність кадрової політики та її зв'язок зі стратегічним управлінням в 

організації. Поняття та цілі кадрової політики. Документи, в яких фіксується та 

декларується кадрова політика. Зовнішні та внутрішні фактори, які визначають 

кадрову політику. Стратегія розвитку й кадрова політика організації. Головні 

напрямки кадрової політики та механізм її реалізації. 

Функції та завдання управління персоналом. Організаційні та особисті цілі 

управління персоналом, їх характеристика. Функції управління персоналом і 

відповідні їм завдання. Суб'єкти управління персоналом, розмежування їхніх 

завдань і координація діяльності. 

Системний підхід до управління персоналом. Визначення управління 

персоналом як системи та вимоги, що пред'являються до неї. Алгоритм 
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функціонування системи управління персоналом. Характерні ознаки 

системного підходу до управління персоналом. Механізм реалізації системного 

підходу до управління персоналом. 

Організаційна структура управління персоналом. Визначення 

організаційної структури управління персоналом. Елементарна, лінійна, 

функціональна та матрична організаційні структури. 

Методи управління персоналом організації. Сутність і зміст 

адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів управління 

персоналом. 

Тема 2. Ресурсне забезпечення управління персоналом  

Нормативно-правова база управління персоналом. Визначення 

нормативно-методичного забезпечення управління персоналом. Організаційно-

розпорядницькі, організаційно-методичні та організаційно-регламентуючі 

документи. Визначення правового забезпечення управління персоналом. 

Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці». Закон 

України «Про охорону праці» та інші законодавчі акти, які регулюють трудову 

діяльність. 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення управління персоналом. 

Класифікатор професій ДК 003 95. Довідник кваліфікаційних характеристик 

працівників. Міжгалузеві норми та нормативи з праці. Міжнародні норми 

праці. 

Кадрове забезпечення управління персоналом. Лінійні та функціональні 

керівники, їхні права та обов'язки у галузі менеджменту персоналу. Розподіл 

функцій з управління персоналом між кадровою службою та керівниками 

структурних ланок організації. 

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління персоналом. 

Комплекс технічних засобів зі збору і реєстрації, передачі, збереження, 

обробки та видачі інформації. Джерела коштів на оплату праці та інші форми 

матеріального заохочення працівників. 

Тема 3. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 

Роль керівника в організації. Знання керівниками основ психології 

менеджменту - необхідна передумова ефективного управління спільною 

діяльністю людей. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього 

як до лідера. 

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. 

Потреби (первинні та вторинні), ціннісні орієнтації працівників, урахування їх 

у процесі мотивації трудової поведінки. Типи мотивацій. 

Комунікативний процес. Психологія комунікації. Комунікації між 

організацією та її середовищем, між рівнями управління і підрозділами. Типи і 
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засоби комунікації. Стрес та його види. Стресові фактори й управління ними. 

Типи та причини конфліктів. Позитивні і негативні функції конфліктів. 

Управління конфліктною ситуацією. 

 

Тема 4. Психологічна служба в організації  

Керівник і психолог: проблеми взаємодії. Типові помилки при виборі психолога-

незалежного консультанта. Консалтінг: «плюси» та «мінуси» короткострокових 

семінарів. Принципи та етапи роботи команди незалежних консультантів. 

Психологічна служба в організації. Управлінське консультування. 

 

Тема 5. Планування і формування персоналу 

Об'єктивні та суб'єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. 

Головна мета планування персоналу. Суб’єктивні (внутрішні) та об’єктивні 

(зовнішні) чинники, які впливають на визначення потреби організації в 

персоналі. 

Професійний відбір персоналу. Основні етапи та методи відбору персоналу. 

Виробнича (професійна і психо-фізіологічна) та соціально-психологічна 

адаптація новоприйнятих працівників. 

Професійна підготовка та розвиток кадрів. Первинна професійна 

підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах та на 

виробництві. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. 

Післядипломне навчання керівників і спеціалістів. Система безупинного 

навчання персоналу. 

Службово-професійне просування кадрів. Створення й підготовка резерву 

на заміщення вакантних посад. Сутність, значення та організація планування 

трудової (ділової) кар'єри. Професійна кар'єра та кар'єра в організації. 

Планування й організація професійно- кваліфікаційного просування робітників. 

Службово-кваліфікаційне просування професіоналів і фахівців. 

Тема 6. Регулювання трудової діяльності персоналу 

Основи теорії організаційної поведінки. Індивідуальні та групові інтереси, 

їх класифікація, можливості використання в управлінні персоналом. 

Ефективне використання праці та розстановка кадрів. Основні об'єкти 

регулювання: робочий час, трудовий процес і його обслуговування, оплата 

праці, виробниче середовище. Регламентування робочого часу, трудових 

обов'язків і міри праці. Нормування праці, сутність, значення, види норм праці. 

Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних 

виробничих завдань. 

Контролінг в управлінні персоналом. Контролінг персоналу як система 

контрольно-аналітичних процедур і операцій, спрямованих на підвищення 
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ефективності функціонування організації. Цілі та завдання кадрового 

контролінгу. Випереджальний (запобіжний), поточний та підсумковий 

контроль. 

Облік трудової діяльності. Облік результатів діяльності трудових 

колективів і окремих виконавців. Звітність щодо виконання планів і завдань. 

Тема7. Створення сприятливих умов праці  

Умови праці в організації. Роль психологічного клімату в регуляції 

міжособистісних стосунків членів колективу. Фактори макросередовища та 

мікросередовища, що впливають на психологічний клімат колективу. Методи 

вивчення психологічного клімату в організації.  

Психологічне забезпечення безпеки професійної діяльності. 

Психопрофілактика стресів, емоційного напруження. Синдром „вигорання” в 

професії керівника. Соціально-психологічна професійна адаптація. Професійна 

дезадаптація. Агресивність як прояв професійної дезадаптації. 

 

Тема 8. Оцінка персоналу 

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу. Значення й завдання 

оцінювання персоналу. 

Оцінювання особистісних і професійних (ділових) якостей претендентів 

на робочі місця в організації. Вивчення документів. Співбесіди. Комп’ютерна 

психодіагностика. Тестові випробування. Графологічна експертиза. Технології 

відбору персоналу. 

Оцінювання якості роботи персоналу. Оцінювання робітників і 

службовців (рівень кваліфікації, виконавська й трудова дисципліна, якісні 

показники роботи, дотримання техніки безпеки тощо). Оцінювання спеціалістів 

(рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і 

трудова дисципліна). Оцінювання керівників (рівень кваліфікації, 

відповідальність, готовність ризикувати, організаційні здібності, стиль 

управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників). 

Атестація спеціалістів і керівників. Періодичність проведення атестації, 

документація, процедури проведення, використання результатів. 
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9. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1 

«Теоретико-методологічні основи організаційної психології » 

1 Лекція 1 Предмет і статус 

організаційної психології 

як комплексної практико-

орієнтованої наукової 

дисципліни 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

Фактори існування та 

системні характеристика 

організації. Розвиток 

організацій. 

  2  8 

Самостійна 

робота 1 

Сучасна парадигма 

управління. Розвиток 

організацій 

   24 4 

2 Лекція 2 Організація та основні 

підходи до її вивчення 

2    1 

Практичне 

заняття 2 

Основні підходи до 

вивчення організаційної 

поведінки.                 

  2  8 

Практичне 

заняття 3 

Корпоративна культура 

організацій 

  2  8 

Самостійна 

робота 2 

Індивідуальна поведінка в 

організації.  Психологія 

спільної діяльності.  

 

   26 5 

Всього за змістовний модуль 1 – 60 год. 4 - 6 50 35 

Змістовній модуль 2 

«Сталий розвиток підприємства» 

3 Лекція 3 Персонал організації як 

об’єкт управління 

2    1 

Практичне 

заняття 3 

Планування і формування 

персоналу 

  2  12 

Самостійна 

робота 3 

Ресурсне забезпечення 

управління персоналом. 

Психологічна служба в 

організації 

   26 5 

4 Лекція 4 Соціально-психологічні 

аспекти управління 

персоналом 

2    1 

Практичне 

заняття 4 

Створення сприятливих 

умов праці 

  2  12 



 

 

12 

 

Самостійна 

робота 4 

Регулювання трудової 

діяльності персоналу. 

Оцінка персоналу 

   26 4 

Всього за змістовний модуль 1 – 60 год. 4 - 4 52 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 12 балів). 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР 1 – 4 бали, СР 2 – 

5 балів, СР 3 – 5 балів, СР 4 – 4 бали). 

Підсумковий контроль – екзамен (30 балів). 

 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття нараховується 

1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва документу 

в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) 

де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний правопис / значення. За 

плагіат та некоректну поведінку, у тому числі запізнення) знімаються штрафні 

бали. За плагіат – 25 балів; некоректну поведінку від 0,2 балів до 5 балів 

включно. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт Максимальна 
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кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 4 

Участь у кейсах на практичних заняттях  48 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

18 

Екзамен 30 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності 

Оцінка за  

шкалою ЄКТС 

Оцінка за  

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

80 - 89 В 
добре 

65 - 79 С 

55 -64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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