
1 
 

                                               
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту  

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою  

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти  

«29» вересня 2021 року протокол № 7 

 

Введено в дію наказом директорки   

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти           
від  30 вересня 2021 року № 01-01/68-О.Д. 

Директорка В.В. Сидоренко 

 

 

«ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни 

(шифр за ОПП – ОК.14– дисципліна формування  

фахових компетентностей) 

 

 

Рівень вищої освіти: другий (магістрський) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Освітньо-професійна програма: «Управління навчальним закладом» 

 

 

 

 

Біла Церква  2021



2 
 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи управлінського 

консультування» складена відповідно до навчального плану освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом» спеціальності 073 

Менеджмент  07 Управління та адміністрування 

 

Автор-укладач робочої програми: 

Горошкова Лідія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту  

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри  

Педагогіки, психології та менеджменту 

 Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(протокол № 7 від 08.09.2021 р.) 

 

Рекомендовано на засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(протокол № 1 від 28 вересня 2021 р .) 

 

Затверджено Вченою радою  

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти  

(протокол №  7  від  29  вересня 2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    © Горошкова Л.А., 2021 рік 

                                                                    © БІНПО ДЗВО «УМО», 2021 рік



3 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

07 Управління та 
адміністрування 

 

Спеціальність:  

073 Менеджмент 
 

Освітньо-професійна 

програма: 

Управління навчальним 

закладом 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

1, 2 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

100 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти 
знаннями за напрямом «Основи управлінського консультування» та 

відповідними уміннями і здібностями для здійснення ефективної професійної 
діяльності за спеціальністю, а саме: формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 
управлінського консультування, відповідних компетенцій на основі 

засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідних 
практичних навичок, що дозволяють ефективно здійснювати управлінську 

діяльність на підприємстві.  

Завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи управлінського 

консультування»  є формування у здобувачів вищої освіти наступних 
компетентностей: 
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- здатність вчитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в сфер і, 

відмінної від професійної (ЗК 1);  
- здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, 

бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, 

обґрунтовувати їх доцільність (ЗК 6); 
- здатність аналізувати та структурувати проблему  та приймати 

оптимальні управлінські рішення на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів з діяльності організації (ФК 2); 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в 
широкому діапазоні практичної роботи та в повсякденному житті (ФК 7); 

- здатність виконувати функції та процедури щодо планування, 
прогнозування, організації, бюджетування, оперативного управління, 

координації, звітності, контролю (ФК 9); 
 - вміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на 

рівні території, галузі та відповідних господарських структур з метою 
прийняття управлінських рішень (ФК 9); 

- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову 
ситуацію і робити правильні висновки щодо середовища, в якому функціонує 
навчальний заклад з точки зору економічних принципів, економічних законів 

та сучасних наукових методів (ФК 1);  
- здатність готувати проєкти управлінських рішень, та ефективно їх 

впроваджувати (ФК 10); 
- здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність 

навчальних закладів (ФК 13);  
- здатність оцінювати методи управління навчальним закладом, 

використовуючи відповідні інструменти для аналізу ринкового сер едовища: 
галузевий аналіз, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо із 

економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуації (ФК 
2); 

- здатність використовувати закономірності, принципи, методи 
публічного управління для визначення ефективних напрямків їх реалізації  
(ФК 5); 

- здатність пояснити широкий діапазон економічних процесів та 
проблем, які відбуваються в навчальних закладах, в країні та на глобальних 

ринках (ФК 1).  
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи управлінського 

консультування» здобувачі вищої освіти повинні: 
знати: 

- методики ідентифікації проблеми в навчальному закладі та 
обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 

- способи проєктування ефективних систем управління навчальними 
закладами (ПРН 5); 
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- методики планування діяльності навчального закладу в 
стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 

- способи прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 
управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність (ПРН 8); 
- методики організації та здійснення ефективні комунікації всер едині 

колективу, з представниками різних професійних груп та в 
міжнародному контексті (ПРН 13); 

 
уміти: 

- самостійно проводити ідентифікацію проблем в навчальному 
закладі та обґрунтовувати методи їх вирішення (ПРН 4); 

- проєктувати системи управління навчальним закладом, та оцінювати 
їх ефективність (ПРН 5); 

- застосовувати методики планування діяльності навчального закладу 
в стратегічному та тактичному розрізах (ПРН 7); 

- застосовувати на практиці інформаційне та кадрове забезпечення з 
метою проведення методики організації ефективних комунікацій 
всередині колективу, з представниками різних професійних гр уп та 
в міжнародному контексті (ПРН 13); 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління навчальним 
закладом (ПРН 13). 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

 

Тема 1. Основи управлінського консультування 

 

Поняття та сутність управлінського консультування. Види 
управлінського консультування. Поняття консультаційної послуги та її 

особливості. Становлення та розвиток консультування в Україні.  Ринок 
консультаційних послуг. 

 

 

Тема 2. Консультаційна послуга як продукт підприємницької діяльності  

 

Консультаційна організація. Консультаційна послуга. Класифікація 
консалтингових послуг. Завдання, які виконують консалтингові 

консультанти. Управлінський консалтинг. Аутсорсинг (outsourcing). 
Інвестиційний консалтинг. Лізинг. Аудитинг. Фондовий консалтинг. 

Управління якістю. Інжиніринг. Інформаційно-технологічний консалтинг. 
Маркетинговий консалтинг. Реклама і стосунки з громадськістю (public 

relations). Кадровий консалтинг. Безпека організації. Юридичний консалтинг.  
 
Змістовий модуль 2. Аспекти процесу управлінського 

консультування 
 

Тема 3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх 
характеристика 

 
Основні етапи консультаційного процесу, їх характеристика. 

Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. Підготовчі процеси в 
консалтинговій діяльності та попереднє діагностування проблем клієнта. 

Пропозиції консультанта щодо шляхів вирішення проблем клієнта.  
Укладання договору та цінові аспекти консультування. Діагностування 

проблем клієнта та вироблення управлінських заходів щодо їх вирішення. 
Презентація результатів консалтингової діяльності. 

 

Тема 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення 

системи менеджменту організацій 

 

Визначення варіантів вирішення проблем клієнта в діяльності 
організації. Якість та результативність управлінського консультування. 

Оцінювання ефективності консультативної діяльності. 
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Змістовий модуль 3. Інструментарій управлінського консультування 

 

Тема 5. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової 

діяльності 
Суб’єкти консультаційного процесу. Зовнішні та внутрішні 

консультанти та вимоги до них.  Моделі і способи консультування. 
Організаційні засади функціонування консалтингових  фірм. Кадрове 

забезпечення консалтингової діяльності. Особливості ринку консалтингових 
послуг. Стратегічні аспекти консалтингової діяльності 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Н
о
м

е

р
 

ти
ж

н

я Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовній модуль 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

1 Лекція 1 Основи управлінського 

консультування 

2    2 

Лекція 2 Консультаційна послуга як 

продукт підприємницької 

діяльності 

2    2 

Практичне 

заняття 1 

Теоретичні засади 

управлінського 
консультування 

  2  2 

Практичне 
заняття 2 

Класифікація та 
характеристика 

консалтингових послуг 

  2  2 

Самостійна 
робота 1 

Особливості вирішення 
етичних проблем в 

консультаційній діяльності 

   34 34 

ПМК 1 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 1 

     

Всього за змістовний модуль 1 – 42 год. 4 - 4 34 42 

Змістовній модуль 2. Аспекти процесу управлінського консультування 

1 Лекція3 Процес управлінського 

консультування: основні етапи 
та їх характеристика 

2    2 

Лекція 4 Управлінський консалтинг в 

процесі удосконалення 
системи менеджменту 
організацій 

2    2 

Практичне 

заняття 3 

Характеристика етапів процесу 

управлінського 
консультування 

  2  2 

Практичне 

заняття 4 

Оцінка ефективності 

консультативної діяльності 

  2  2 

Самостійна Національний ринок    34 34 
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робота 2 консультаційних послуг 

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 

     

Всього за змістовний модуль 2 – 42 год. 4 - 4 34 42 

Змістовий модуль 3. Інструментарій управлінського консультування 

 Лекція 5 Організаційно-кадрове 
забезпечення консалтингової 
діяльності 

2    2 

 Практичне 

заняття 5 

Суб’єкти консультаційної 

діяльності 

  2  2 

 Самостійна 
робота 3 

Проблеми оцінки якості та 
ефективності консалтингових 

послуг 

     

 ПМК 3 Підсумковий контроль за 
змістовний модуль 3 

     

Всього за змістовний модуль 3 – 44 год. 2 - 2 32 36 

 10  10 100  

Залік   

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 120 

 

5. Теми лекцій 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

 
ЛЕКЦІЯ 1. Основи управлінського консультування 

 
1. Поняття та сутність управлінського консультування.  

2. Види управлінського консультування.  
3. Поняття консультаційної послуги та її особливості.  

4. Становлення та розвиток консультування в Україні.  
5. Ринок консультаційних послуг. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. Консультаційна послуга як продукт 
 підприємницької діяльності 

 
1. Консультаційна організація.  

2. Консультаційна послуга. 
3. Класифікація консалтингових послуг.  

4. Завдання, які виконують консалтингові консультанти.  
5. Управлінський консалтинг.  

6. Аутсорсинг (outsourcing).  
7. Інвестиційний консалтинг.  

8. Лізинг.  
9. Аудитинг.  
10. Фондовий консалтинг.  

11. Інжиніринг.  



9 
 

12. Інформаційно-технологічний консалтинг.  
13. Маркетинговий консалтинг.  

14. Юридичний консалтинг.  
 

Змістовий модуль 2. Аспекти процесу управлінського консультування 

 
ЛЕКЦІЯ 3. Процес управлінського консультування: основні етапи та їх 

характеристика 
1. Основні етапи консультаційного процесу, їх характеристика.  

2. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом.  
3. Підготовчі процеси в консалтинговій діяльності та попереднє 

діагностування проблем клієнта.  
4. Пропозиції консультанта щодо шляхів вирішення проблем клієнта.   

5. Укладання договору та цінові аспекти консультування.  
6. Діагностування проблем клієнта та вироблення управлінських 

заходів щодо їх вирішення.  
7. Презентація результатів консалтингової діяльності. 

 
ЛЕКЦІЯ 4. Управлінський консалтинг в процесі удосконалення 

системи менеджменту організацій 

1. Визначення варіантів вирішення проблем клієнта в діяльності 
організації.  

2. Якість та результативність управлінського консультування.  
3. Оцінювання ефективності консультативної діяльності. 

 

Змістовий модуль 3. Інструментарій управлінського консультування 
 

ЛЕКЦІЯ 5. Організаційно-кадрове забезпечення консалтингової 

діяльності 
1. Суб’єкти консультаційного процесу.  

2. Зовнішні та внутрішні консультанти та вимоги до них.   
3. Моделі та способи консультування.  

4. Організаційні засади функціонування консалтингових фірм.  
5. Кадрове забезпечення консалтингової діяльності.  

6. Особливості ринку консалтингових послуг.  
7. Стратегічні аспекти консалтингової діяльності 

 
6. Теми та зміст практичних занять 

 
Практична робота 1. Теоретичні засади управлінського консультування 

 
1. Дайте визначення поняття «управлінське консультування».  
2. Що є метою управлінського консультування?  

3. Охарактеризуйте типи управлінського консультування.  
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4. Як визначити управлінське консультування з позицій 
функціонального та професіонального підходів?  

5. Які існують види ділових послуг?  
6. Що слід розуміти під терміном «бенмаркінг»?  
7. Що слід розуміти під терміном «коучинг»? 

 8. Що слід розуміти під терміном «аутсорсінг»? 
 

Тема 2. Класифікація та характеристика консалтингових послуг. 
1. Розкрити типологію консалтингових послуг.  

2. Охарактеризувати особливості управлінського консалтингу.  
3. Визначити особливості аутсорсингових послуг (outsourcing).  

4. Описати основні відзнаки івестиційного консалтингу.  
5. В чому полягають характерні риси лізингу? 

6.  У чому полягає особливість аудитингу.  
7. У чому полягає відзнаки фондового консалтингу.  

8. Розкрити характерні риси інжинірингу.  
9. Надайте характеристику інформаційно-технологічному консалтингу. 

10. Назвіть особливості маркетингового консалтингу.  
 

Тема 3. Характеристика етапів процесу управлінського консультування 

1. Які методи діагностики ви знаєте?  
2. У чому полягає передпроектна стадія консультаційного процесу?  

3. Охарактеризуйте фази та підфази процесу управлінського 
консультування.  

4. Який методологічний підхід отримав найбільш широке 
розповсюдження в Україні?  

5. У чому полягає особливість інформаційного забезпечення 
управлінського консультування?  

6. Які джерела інформації виділяються в консультаційній діяльності?  
7. Надайте характеристику каналів отримання інформації експер тами-

консультантами. 8. У чому полягає ефект консультування?  
9. Назвіть фактори, що визначають якість консультування.  
10.Яким чином можна визначити ефект консультування?  

11.Які методи ціноутворення застосовуються в консалтинговій 
практиці?  

12.Як розрахувати нормативну ставку гонорару консультанта?  
13.Як розрахувати вартість консультаційних послуг? 

 
Тема 4. Оцінка ефективності консультативної діяльності 

1. В чому полягає специфіка менеджмент-консалтингу як виду 
підприємницької діяльності?  

2. Назвіть фактори, що впливають на всю систему управління 
персоналом консалтингової фірми.  
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3. Які методи мотивації персоналу консультаційної фірми є найбільш 
ефективними?  

4. Надайте характеристику методів вирішення змістовної частини 
проблеми.  

5. Здійсніть аналіз методів роботи з клієнтами.  

6. Перелічіть методи та способи отримання інформації в 
консалтинговій діяльності.  

7. В чому полягає специфіка інформаційного забезпечення 
управлінського консультування? 

 
Тема 5. Суб’єкти консультаційної діяльності 

1. Назвіть переваги та недоліки внутрішніх та зовнішніх консультантів.  
2. Які ролі в процесі консультування може виконувати консультант, з 

чим це пов’язано?  
3. Як визначити тривалість і трудомісткість виконання замовлення?  

4. Якщо над проектом працює група консультантів, чи можливо 
скорочення загальної тривалості виконання робіт?  

5. Для кого вигідні фіксовані ставки оплати праці консультантів?  
6. Які складнощі можуть виникати при встановленні ціни 

консультаційних послуг залежно від вартості об'єкта консультування?  

7. Від чого залежить норма прибутку організаторів семінару?  
8. Які додаткові послуги можуть надаватися при проведенні семінару?  

9. У чому відмінність семінару від курсів перепідготовки фахівців?  
10.Чи можна вважати семінар підвищенням кваліфікації працівників 

підприємства. 
7. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 20 год. 
2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 
Усього 100 год. 
Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 
публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 
Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 
 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 
 

1. Національний ринок консультаційних послуг.  
2. Особливості вирішення етичних проблем в консультаційній діяльності.  

3. Методологічний інструментарій управлінського консультування.  
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4. Обмеження бізнесу в Україні, причини та наслідки.  
5. Галузі використання управлінських послуг.  

6. Можливості та проблеми нових форм та методів консалтингу в Україні, 
сфери їх застосування.  
7. Оцінка результатів роботи консультантів.  

8. Проблеми розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.  
9. Галузі використання управлінського консультування в Україні.  

10. Шляхи підвищення якості консультаційних послуг в Україні. 
 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 
 

1. Особливості управлінського консультування в Україні.  
2. Національний ринок консультаційних послуг.  

3. Основні форми надання консультаційних послуг клієнту. Їх  переваги та 
недоліки.  

4. Значення ділових послуг для сучасного бізнесу. 
5. Приклади навчального консультування.  

6. Приклади експертного консультування.  
7. Приклади процнсного консультування.  
8. Відомі консалтингові компанії та їх практика консультування.  

9. Особливості вирішення етичних проблем в консультаційній діяльності.  
10. Актуальні проблеми національних підприємств.  

11. Основні причини звернення до консультантів в Україні.  
12. Критерії професійності консультанта.  

13. Приклади звернення вітчизняних менеджерів до консультаційних 
компаній.  

14. Етичний кодекс консалтингової компанії.  
15. Технології управлінського консультування.  

16. Коучінг, його використання в бізнесі.  
17. Актуальні проблеми менеджменту вітчизняного бізнесу та шляхи їх 

вирішення консультаційними компаніями.  
18. Методологічний інструментарій управлінського консультування.  
19. Особливості методології навчального консультування.  

20. Особливості методології процесного консультування.  
21. Приклади методик нейролінгвістичного програмування.  

22. Ділова гра, етапи проведення.  
23. Навчання персоналу консультаційної організації.  

24. Контроль за діяльністю консультаційної організації.  
25. Стратегія консультаційної організації.  

26. Етапи ліцензування.  
27. Обмеження бізнесу в Україні, причини та наслідки.  

28. Складення та презентація звітів консультантом клієнту.  
29. Організація консультаційних робіт.  

30. Особливості організації різних видів консультаційних послуг.  
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31. Патології менеджменту та шляхи їх попередження.  
32. Ділові ігри.  

33. Методи групової роботи. Переваги і недоліки.  
34. Проблеми оцінки якості та ефективності консалтингових послуг.  
35. Галузі використання управлінських послуг.  

36. Труднощі збирання інформації в процесі управлінського консультування 
та об’єктивність оцінки ситуації консультантом.  

37. Балансування між індивідуальною роботою консультанта та роботою в 
групі: переваги та недоліки двох варіантів.  

38. Можливості та проблеми нових форм та методів консалтингу в  
39. Україні, сфери їх застосування.  

40. Проблемні аспекти оцінки варіантів управлінських рішень.  
41. Оцінка результатів роботи консультантів.  

42. Організація групової роботи.  
43. Управління проектами.  

44. Актуальні проблеми управління проектами.  
45. Посада проектного менеджеру.  

46. Управління розподіленими командами.  
47. Проблеми розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.  
48. Галузі використання управлінського консультування в Україні.  

49. Шляхи підвищення якості консультаційних послуг в Україні. 
 

9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, 
інтерактивна бесіда), наочних (ілюстрація, демонстрація, спостер еження) та 

практичних (практична робота, розв’язання задач, 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: інтерактивне обговорення тем, розв’язання 
практичних задач та розбір теоретичних вправ, дискусії, індивідуальна та 

командна форми роботи, вивчення готових кейсів.   
Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами навчальної дисципліни. 
 
 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 
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Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 
навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

  

До методичного забезпечення навчальної дисципліни входять:  
– конспект лекцій;  

– наочні матеріали, слайди презентацій,  дидактичні роздаткові 
матеріали (схеми, діаграми, тощо), приклади розв’язання задач;  

– методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної, 
індивідуальної роботи студентів;  

– пакети тестових завдань та завдань контролю й самоконтролю знань. 

 
12. Рекомендована література 
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