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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3,5  

Галузь знань 

20 Аграрні науки та 

продовольство Вибіркова 

Напрям підготовки  

Модулів – 2 

Спеціальність: 205 "Лісове 

господарство" 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 

2019-2020-й 2019-2020-й 

Курс 

2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 105 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4,75 

Освітній ступінь: 

магістр 

24 год. 6 год. 

Практичні 

24 год. 4 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

57 год. 95 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

          для денної форми навчання – (48/57) 45,8 / 54,2; 

 для заочної форми навчання – (12/93) 11,4 / 88,6.  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

«Управління лісогосподарським виробництвом» – навчальна дисципліна для 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» зі спеціальності 205 "Лісове 

господарство".  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи та практичні 

навики самостійної управлінської діяльності. 

Метою навчальної дисципліни «Управління лісогосподарським виробництвом» 

полягає в опануванні студентами знаннями з управління лісогосподарським виробництвом, 

які необхідні їм для успішного здійснення професійної діяльності на первинних посадах 

випускників магістратури за спеціальністю 205 «Лісове господарство». 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Управління 

лісогосподарським виробництвом» є опанування магістрантами теоретичних основ та 

практичних навиків самостійної управлінської діяльності, а також здатності самостійно 

опановувати знання з управління лісогосподарським виробництвом. 

 Як результат вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

- теоретичні основи управління виробництвом; 

- особливості управління лісогосподарським виробництвом; 

- сутність основних категорій управління: система, організація, суб’єкт та об’єкт 

управління, ціль, функція, ієрархія, структура, принцип, метод, інформація, 

комунікації, рішення тощо; 

- зміст функцій управління; 

- зміст методів управління; 

- структуру управління окремого базового підприємства і в цілому галузі лісового 

господарства України; 

- порядок прийняття й реалізації управлінського рішення та основні показники його 

якостей; 

- вимоги до інформаційного забезпечення управління ; 

- документаційне забезпечення управління; 

- сутність світоглядної компетентності лісівників та її значення в забезпеченні 

збалансованого (сталого) природокористування. 

вміти: 

- володіти системним підходом в управлінні виробництвом;  

- здійснювати організаційне, функціональне й посадове регламентування,  

- оформляти основні управлінські документи;  

- готувати й приймати типові управлінські рішення;  

- оцінювати особисті й ділові якості працівників у базових підприємствах галузі 

лісового господарства. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

(На апробації. Розглянуто на засіданні кафедри – протокол № 21 від «22» квітня 2019 року) 

  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління та його особливості в лісовому 

господарстві  

 

Тема 1. Предмет та завдання курсу. Система та системний підхід. 
Зміст курсу, його роль та зв’язок з лісівничими, технологічними, економічними 

дисциплінами в контексті діючого навчального плану підготовки інженерів лісового 

господарства. Предмет та завдання курсу. Порядок вивчення курсу. Поняття системи, 

класифікація систем. Визначальні ознаки системи. Поняття системного підходу. Сутність 

управління як функції систем, зокрема організацій.  

Типологія особистостей людини й визначення власного типу особистості  та 

встановлення своїх схильностей до певних видів професійної діяльності. 
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Тема 2. Управління як наука. Особливості управління лісогосподарським 

виробництвом. 

Управління як наука. Предмет і методи науки управління. Основні поняття та категорії 

управління. Розвиток та складові концепції управління лісами на засадах сталого розвитку в 

рамках міжнародних ініціатив. Особливості управління лісогосподарським виробництвом.  

Теорія і мистецтво управління. Розвиток управління виробництвом як науки. Історія 

розвитку управління.  

Сутність й значення світоглядної компетентності лісівників у забезпеченні ними 

збалансованого природокористування 

 

Тема 3. Цілі, функції та принципи управління виробництвом. 

Місія галузі лісового господарства та держлісгоспів як її базових підприємств. Ціль, її 

значення в управлінні виробництвом. Поняття, сутність і класифікація функцій управління. 

Загальні і конкретні функції управління. Склад і короткий зміст функцій управління в 

підприємствах лісового господарства. Функції державного управління лісами. Зміст функцій 

управління на різних рівнях системи управління. Централізація і децентралізація функцій 

управління.  

Основні методи оцінки особистих і ділових якостей працівників. Порядок проведення, 

адміністративні та юридичні наслідки атестації працівників в підприємствах галузі лісового 

господарства України. Сутність методик оцінювання діяльності працівників та особистісних, 

організаторських і професійних якостей керівників. 

Стиль керівництва менеджера. Дуглас Мак-Грегор та його «Теорія X» і «Теорія У». 

 

Тема 4. Підприємство як основна ланка системи управління лісовим 

господарством.  

Загальна схема структури управління лісовим господарством держави. Підприємство як 

основна ланка системи управління лісовим господарством. Види лісових підприємств. 

Виробничі структури базових підприємств галузі лісового господарства та структури 

управління в них.  

Основні управлінські наукові школи і підходи двадцятого століття, які значимо 

вплинули на розвиток теорії управління виробництвом.  

 

Тема 5. Типи структури управління. 

Поняття і сутність структури управління, її залежність від місії, цілей, складу і 

структури виробництвом підприємств. Поняття про лінійного керівника та функціонального 

керівника. Типи структур управління: лінійний, лінійно-штабний, лінійно-функціональний, 

матричний. Схема розгорнутої структури управління базового лісогосподарського 

підприємства, коротка пояснювальна записка. Адміністративні принципи менеджменту Анрі 

Файоля.  
 

Тема 6. Методи управління. 

Поняття і роль методів управління. Адміністративні методи управління та їхня 

характеристика. Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи управління. 

Документаційне забезпечення управління та ознайомлення з техніко-економічними 

документами, які використовуються в управлінні лісогосподарським виробництвом. 

 

Змістовий модуль 2. Кадрове, інформаційне та науково-технічне забезпечення 

лісогосподарського виробництва 

 

Тема 7. Кадри в системі управління. 



Роль і значення кадрів в системі управління лісовим господарством. Категорії 

управлінських кадрів. Роль керівника в системі управління. Вимоги до системи якостей 

керівника. Підбір і розстановка кадрів. Кваліфікаційні вимоги до працівників лісового 

господарства. Методи оцінки особистих і ділових якостей працівників. Професійна 

підготовка, підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів. Організація праці керівника. 

Організація проведення службових нарад, засідань, зборів. 

Функціональне регламентування. Аналіз кваліфікаційних характеристик працівників 

підприємств галузі лісового господарства України. Кваліфікаційні вимоги до працівників 

лісового господарства. 

 

Тема 8. Інформаційне забезпечення управління. 

Суть інформації, її роль в управлінні виробництвом. Комунікації в системі управління. 

Комунікації між підприємством і зовнішнім середовищем. Внутрішні комунікації. Вимоги до 

інформаційного забезпечення управління. Комунікаційний процес, його основні елементи. 

особистісні комунікації. Комунікаційний процес, його основні елементи. Вимоги до 

інформаційного забезпечення управління. Посадове регламентування. Розробка посадових 

інструкцій. Принципи управління лісами на засадах сталого розвитку. 

 

Тема 9. Підготовка, прийняття та реалізація управлінських рішень.  

Природа прийняття рішень. Сутність управлінського рішення, його місце та роль в 

процесі управління виробництвом. Класифікація управлінських рішень. Порядок підготовки 

та прийняття управлінських рішень. Управлінський досвід та його значення у формуванні 

компетентності керівника. 

Порядок підготовки, прийняття та оформлення проектів управлінських рішень. 

Порядок проведення атестації працівників в підприємствах лісового господарства України. 

 

Тема 10. Лісова сертифікація як інструмент практичної реалізації принципів 

управління лісами на засадах сталого розвитку  

Рушійні сили розвитку лісової сертифікації у світі. Типова структура процесу 

лісової сертифікації. Міжнародні схеми сертифікації лісів. Принципи лісової сертифікації 

за схемою FSC. Меморандум про взаєморозуміння між FSC та Держлісагенством України. 

Стандарти для сертифікації системи управління на відповідність принципам та критеріям 

FSC, що адаптовані для України (SGS, ТОВ «Лісова сертифікація», NEPCon). 

 

Тема 11.Участь громадськості в управлінні лісовим господарством  

Вступ . Основні поняття. Законодавчо-правові засади (доступу громадськості до 

інформації; участі громадськості в управлінні лісовим господарством). Основні засади 

створення і функціонування веб-сайтів органів влади. Доступ громадськості до інформації 

щодо лісів і лісового господарства (форми, режими). Загальні форми та засоби участі 

громадськості у прийнятті управлінських рішень, їхня реалізація в управлінні лісовим 

господарством. Правові засади взаємовідносин із громадськістю згідно з принципами та 

критеріями Лісової опікунської ради.  

Практичні рекомендації щодо: забезпечення доступу громадськості до інформації 

щодо лісів і лісового господарства; забезпечення участі громадськості в управлінні лісовим 

господарством; ефективної взаємодії із громадськістю в рамках процесу лісової сертифікації. 

 

 

 
3.Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових Кількість годин 



модулів і тем денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п л інд с.р. л п л інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління та його особливості в лісовому 

господарстві  

Тема 1. Предмет та 

завдання курсу. 

Система та системний 

підхід 

8 2 2 - - 4 8 - - - - 8 

Тема 2. Управління як 

наука. Особливості 

управління 

лісогосподарським 

виробництвом. 

8 2 2 - - 4 10 2 - - - 8 

Тема 3. Цілі, функції 

та принципи 

управління 

виробництвом.. 

10 4 2 - - 4 10 - 2 - - 8 

Тема 4. 

Підприємство як 

основна ланка 

системи управління 

лісовим 

господарством.  

9 2 2 - - 5 10  - - - 8 

Тема 5. Типи 

структури 

управління. 

9 2 2 - - 5 8 - - - - 9 

Тема 6. Методи 

управління. 
9 2 2 - - 5 8 - - - - 9 

Разом за модулем 1 53 14 12 - - 27 54 2 2 - - 50 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Кадрове, інформаційне та науково-технічне забезпечення 

лісогосподарського виробництва 

Тема 7. Кадри в системі 

управління. 
10 2 2 - - 6 13 2 2 - - 9 

Тема 8. Інформаційне 

забезпечення 

управління. 

10 2 2 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 9. Підготовка, 

прийняття та реалізація 

управлінських рішень. 

10 2 2 - - 6 9 - - - - 9 

Тема 10. Лісова 

сертифікація як 

інструмент 

практичної реалізації 

принципів 

управління лісами на 

засадах сталого 

12 2 4 - - 6 11 2 - - - 9 



розвитку  

Тема 11. Участь 

громадськості в 

управлінні лісовим 

господарством 

10 2 2 - - 6 9 - - - - 9 

Разом за модулем 2 52 10 12 - - 30 51 4 2 - - 45 

Усього годин 105 24 24 - - 57 105 6 4 - - 95 
 

4. Теми та план лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

д
ен

н
а 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч
н

а 

ф
о
р
м

а 

1 

Лекція 1. 

Тема 1. Предмет та завдання курсу. Система та системний підхід 

План 

1.Предмет та завдання курсу.  

2.Поняття системного підходу. 

3.Поняття системи, класифікація систем.  

4.Визначальні ознаки системи.  

5.Сутність управління як функції систем, зокрема організацій.  

2 - 

2 

Лекція 2. 

Тема 2. Управління як наука. Особливості управління 

лісогосподарським виробництвом. 

План 

1.Управління як наука. Предмет і методи науки управління.  

2.Основні поняття та категорії управління.  

3.Розвиток та складові концепції управління лісами на засадах сталого 

розвитку в рамках міжнародних ініціатив. 

4.Особливості управління лісогосподарським виробництвом. 

2 2 

3 

Лекція 3. 

Тема 3. Цілі, функції та принципи управління виробництвом. 

План 

1.Місія галузі лісового господарства та держлісгоспів як її базових 

підприємств. Ціль, її значення в управлінні виробництвом.  

2.Поняття, сутність і класифікація функцій управління. Загальні і 

конкретні функції управління.  

3.Склад і короткий зміст функцій управління в підприємствах 

лісового господарства. . 

2 - 

4 

Лекція 4.  

Тема 3. Цілі, функції та принципи управління виробництвом 

(продовження) 

План 

1.Функції державного управління лісами.  

2.Зміст функцій управління на різних рівнях системи управління.  

3.Централізація і децентралізація функцій управління. 

2  - 

5 

Лекція 5.  

Тема 4. Підприємство як основна ланка системи управління 

лісовим господарством 

1. Загальна схема структури управління лісовим господарством 

держави. 

2. Підприємство як основна ланка системи управління лісовим 

господарством. Види лісових підприємств.  

3. Виробничі структури базових підприємств галузі лісового 

2 2 



господарства. 

6 

Лекція 6. 

Тема 5. Типи структури управління. 

План 

1.Поняття і сутність структури управління  

2.Поняття про лінійного керівника та функціонального керівника.  

3.Типи структур управління: лінійний, лінійно-штабний, лінійно-

функціональний, матричний.  

2 - 

7 

Лекція 7. 

Тема 6. Методи управління. 

План  

1.Поняття і роль методів управління.  

2. Адміністративні методи управління та їхня характеристика.  

3. Економічні методи управління.  

4. Соціально-психологічні методи управління.  

2 - 

8 

Лекція 8. 

Тема 7. Кадри в системі управління. 

План  

1.Поняття про спілкування. Класифікація аспектів спілкування. 

2.Категорії управлінських кадрів. 

3.Роль керівника в системі управління. Вимоги до системи якостей 

керівника. 

4.Професійна підготовка, підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів. 

- - 

9 

Лекція 9. 

Тема 8. Інформаційне забезпечення управління. 

План  

1.Суть інформації, її роль в управлінні виробництвом. 

2. Комунікації в системі управління. 

3.Комунікації між підприємством і зовнішнім середовищем.  

4. Внутрішні комунікації. Міжособистісні комунікації. 

5. Комунікаційний процес, його основні елементи. 

6. Вимоги до інформаційного забезпечення управління. 

- - 

10 

Лекція 10. 

Тема 9. Підготовка, прийняття та реалізація управлінських 

рішень 

План  

1.Природа управлінських рішень. 

2.Сутність управлінського рішення, його місце та роль у процесі 

управління виробництвом. 

3.Порядок підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

4.Управлінський досвід та його значення у формуванні 

компетентності керівника. 

2 - 

11 

Лекція 11. 

Тема 10. Лісова сертифікація як інструмент практичної 

реалізації принципів управління лісами на засадах сталого 

розвитку 

1.Рушійні сили розвитку лісової сертифікації у світі.  

2.Типова структура процесу лісової сертифікації.  

3.Міжнародні схеми сертифікації лісів.  

4. Меморандум про взаєморозуміння між FSC та Держлісагенством 

України.  

2 2 

12 Лекція 12. 2 - 



Тема 11.Участь громадськості в управлінні лісовим 

господарством 

1.Вступ . Основні поняття. 

2. Форми доступу громадськості до інформації щодо лісів і лісового 

господарства. 

3. Законодавчо-правові засади участі громадськості в управлінні 

лісовим господарством.  

4. Загальні форми та засоби участі громадськості у прийнятті 

управлінських рішень.  

5. Реалізація загальних форм та засобів участі громадськості в 

управлінні лісовим господарством.  

Разом  24 6 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

д
ен

н
а 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч
н

а 

ф
о
р
м

а 

1 Тема 1. Предмет та завдання курсу. Система та системний підхід 
Характеристика типів особистості 

2 
- 

2 Тема 2. Управління як наука. Особливості управління 

лісогосподарським виробництвом. 

1.Осмислення сутності й значення світоглядної компетентності 

лісівників у забезпеченні ними збалансованого природокористування 

2 

- 

3 Тема 3. Цілі, функції та принципи управління виробництвом 

1. Основні методи оцінки особистих і ділових якостей працівників. 

2. Порядок проведення, адміністративні та юридичні наслідки 

атестації працівників в підприємствах галузі лісового господарства 

України. 

3. Сутність методик оцінювання діяльності працівників та 

особистісних, організаторських і професійних якостей керівників. 

2 

2 

4 Тема 4. Підприємство як основна ланка системи управління 

лісовим господарством 

Виробнича структура та структура управління у галузі лісового 

господарства 

2 

- 

5 Тема 5. Типи структури управління. 

Схема розгорнутої структури управління базового 

лісогосподарського підприємства, коротка пояснювальна записка 

2 
- 

6 Тема 6. Методи управління 

Документаційне забезпечення управління та ознайомлення з 

техніко-економічними документами, які використовуються в 

управлінні лісогосподарським виробництвом.  

2 

- 

7 Тема 7. Кадри в системі управління. 

1.Функціональне регламентування.  

2.Аналіз кваліфікаційних характеристик працівників підприємств галузі 

лісового господарства України 

2 

7 

8 Тема 8. Інформаційне забезпечення управління. 

1.Посадове регламентування.  

2.Розробка посадових інструкцій. 

2 
- 



9 Тема 9. Підготовка, прийняття та реалізація управлінських 

рішень. 

1. Порядок підготовки, прийняття та оформлення проектів 

управлінських рішень 

2 

- 

10 Тема 10. Лісова сертифікація як інструмент практичної 

реалізації принципів управління лісами на засадах сталого 

розвитку (частина 1)  

1.Принципи 1-5 лісової сертифікації за схемою FSC.  

2.Стандарти для сертифікації системи управління на відповідність 

принципам та критеріям FSC, що адаптовані для України (SGS, ТОВ 

«Лісова сертифікація», NEPCon). 

2 

- 

11 Тема 10. Лісова сертифікація як інструмент практичної 

реалізації принципів управління лісами на засадах сталого 

розвитку (частина 2)  

1.Принципи 6-10 лісової сертифікації за схемою FSC.  

2.Стандарти для сертифікації системи управління на відповідність 

принципам та критеріям FSC, що адаптовані для України (SGS, ТОВ 

«Лісова сертифікація», NEPCon). 

2 

- 

12 Тема 11. Участь громадськості в управлінні лісовим 

господарством 

1. Практичні рекомендації щодо забезпечення доступу громадськості 

до інформації щодо лісів і лісового господарства.  

2. Практичні рекомендації щодо забезпечення участі громадськості в 

управлінні лісовим господарством.  

3. Практичні рекомендації щодо ефективної взаємодії із 

громадськістю в рамках процесу лісової сертифікації. 

2 

- 

Разом  24 4 

 

7. Самостійна робота 

(денна та заочна форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть годин 

денна заочна 

1 
Тема 1. Предмет та завдання курсу. Система та системний підхід 
1.Характеристики типів особистості. 

4 8 

2 

Тема 2. Управління як наука. Особливості управління 

лісогосподарським виробництвом. 
1.Теорія і мистецтво управління. Розвиток управління 

виробництвом як науки.  

4 8 

3 
Тема 3. Цілі, функції та принципи управління виробництвом. 
1.Стиль керівництва менеджера. Дуглас Мак-Грегор та його 

«Теорія X» і «Теорія У». 

4 8 

4 

Тема 4. Підприємство як основна ланка системи управління 

лісовим господарством. 
1.Основні управлінські наукові школи і підходи двадцятого століття, 

які значимо вплинули на розвиток теорії управління виробництвом. 

5 8 

5 
Тема 5. Типи структури управління. 
1.Адміністративні принципи менеджменту Анрі Файоля.  

5 9 

6 

Тема 6. Методи управління.  
1.Перелік техніко-економічної документації, яка використовується 

для забезпечення управління лісогосподарським виробництвом на 

рівні лісництва 

2.Техніко-економічної документація, яка використовується для 

забезпечення управління лісогосподарським виробництвом на рівні 

5 9 



лісгоспу. 

7 
Тема 7. Кадри в системі управління. 

1.Кваліфікаційні вимоги до працівників лісового господарства 
6 9 

8 
Тема 8. Інформаційне забезпечення управління. 

1.Принципи управління лісами на засадах сталого розвитку 
6 9 

9 

Тема 9: Підготовка, прийняття та реалізація управлінських 

рішень. 

1.Порядок проведення атестації працівників в підприємствах лісового 

господарства України 

6 9 

10 
Тема 10. Лісова сертифікація як інструмент практичної реалізації 

принципів управління лісами на засадах сталого розвитку 
1.Принципи лісової сертифікації за схемою FSC  

6 9 

11 

Тема 11. Участь громадськості в управлінні лісовим 

господарством 

1. Законодавчо-правові засади доступу громадськості до інформації.  

2. Основні засади створення і функціонування веб-сайтів органів 

влади.  

3. Режими доступу до інформації.  

4. Правові засади взаємовідносин із громадськістю згідно з 

принципами та критеріями Лісової опікунської ради.  

6 9 

Разом  57 95 

 

8. Методи навчання 

1. За джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, лекція, інструктаж. 

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні: практична робота. 

2. За характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

3. За характером та рівнем самостійної розумової діяльності студентів. 

 3.1. Репродуктивний. 

 3.2. Пояснювально-демонстративний. 

4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій. 

 

9. Методи контролю 

1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів: 

- рівень знань, продемонстрований на практичних заняттях; 

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

- експрес-контроль під час аудиторних занять; 

- самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- результати тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

(денна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

о
м

 з
а 

м
о
д

у
л
і 

та
 С

Р
С

 

А
те

ст
ац

ія
 

Сума 
Змістовий модуль 1 –30 

балів 

Змістовий модуль 2 – 40 

балів 
СРС 

Т1-Т6 Т7-Т12 
15 

85 

(70+15) 
15 100 

30 40 

Т1, Т2…Т12 – теми змістових модулів 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Р
аз

о
м

 з
а 

м
о
д

у
л
і 

та
 С

Р
С

 

Сума 
Змістовий модуль 1 – 

30 балів 

Змістовий модуль 2 – 40 

балів 
СРС 

Т1-Т6 Т7-Т12 
30 

100 

(70+30) 
100 

30 40 

Т1, Т2…Т12 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

69-74 D 
задовільно 

60-68 Е 
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