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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма з курсу «Теорія суспільно-політичних організацій» відповідає 

навчальному плану підготовки бакалаврів політичних наук. Курс «Теорія 

суспільно-політичних організацій» є необхідною складовою частиною 

вивчення політології. Курс передбачає ознайомлення студентів з теорію 

суспільно-політичних організацій і поглиблення отриманих знань на 

практичному рівні. На основі підходів різних наукових дисциплін 

пропонується типологія суспільно-політичних організацій, розкривається 

їхня природа, мета існування, взаємозв’язок ціннісно-ідейної складової та 

організаційної культури з вибором поведінкових схем і стратегій учасників. 

Курс «Теорія суспільно-політичних організацій» розрахований  на студентів 

другого курсу, факультет соціальних наук і соціальних технологій.  

Напрям підготовки – політологія . 

 

Метою курсу є закладення основ розуміння природи суспільно-

політичних організацій  у студентів. 

Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- ознайомити студентів з основними положеннями теорії 

суспільно- організацій;  

- надати студентам категоріально-понятійний апарат для 

визначення та дослідження суспільно-політичних організацій; 

- навчити студентів орієнтуватися в природі, видах і специфіці 

діяльності різних суспільно-політичних організацій;  

- привчити студентів використовувати отримані знання на 

практиці. 

 

Опанування цього матеріалу дозволить підготувати фахівців з аналізу 

соціально-політичного процесу та його організаційних акторів, що відповідає 

таким напрямам підготовки політологів як «Політична ідеологія» та 

«Політика і політичний процес».   

Характер курсу та його багатоплановість передбачає застосування 

методів міждисциплінарного аналізу та використання специфіки таких 

дисциплін як політологія, соціологія, соціальна психологія, соціальні 

технології, системний аналіз, етологія, груповий психоаналіз, менеджмент 

організацій, архетип ний менеджмент. 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

 

Знати: основні теорії, що пояснюють природу суспільно-політичних 

організацій, взаємозв’язок ціннісно-ідеологічних засад суспільно-політичних 

організацій з їх організаційною культурою та сукупний вплив цих двох 

факторів  на вибір внутрішніх та зовнішніх стратегій, особливості групової 

динаміки та перебігу соціально-психологічних процесів в осередках 

суспільно-політичних організацій, методології діяльності, принципи будови 



та технологію розгортання суспільно-політичних організацій із змінною 

структурою. 

 

 

Вміти: здійснювати аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища з точки 

зору теорії суспільно-політичних організацій, визначати траєкторію 

розгортання у часі будь-якої суспільно-політичної організації, визначати її 

потенціал та перспективи, організовувати та модерувати процес 

нормативного планування для суспільно-політичних організацій, 

застосовуючи алгоритми безконфліктної колективної роботи великих груп її 

членів у раціональній площині.  

 

ІІ. ЗМІСТ КУРСУ 

 

Курс передбачає ознайомлення студентів з теорію суспільно-політичних 

організацій і поглиблення отриманих знань на практичному рівні. На основі 

різних підходів пропонується типологія суспільно-політичних організацій, 

аналізується їхня природа, мета, взаємозв’язок ціннісно-ідейної складової та 

організаційної культури з вибором поведінкових схем і стратегій учасників 

та організації в цілому.  

Лекції ознайомлюватимуть студентів із загальним горизонтом сучасного 

розуміння суспільно-політичних організацій, а на семінарах,  на основі 

реального нормативного планування, студенти повинні закріпити та творчо 

застосувати лекційний матеріал та опрацьовану літературу.  

На курсі будуть опрацьовуватися наступні теми:  

 

 Типологія суспільно-політичних організацій, особливості їх 

функціонування, цикли діяльності. 

 Суб’єктність організацій. Архетипний менеджмент суспільно-

політичних організацій.  

 Особливості соціально-психологічних процесів в осередках суспільно-

політичних організацій. Алгоритми безконфліктної роботи великих 

груп людей в раціональній площині. 

 Конструювання і технологія розгортання суспільно-політичних 

організацій зі змінною структурою. 
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма з курсу «Теорія суспільно-політичних організацій» відповідає 

навчальному плану підготовки бакалаврів політичних наук. Курс «Теорія 

суспільно-політичних організацій» є необхідною складовою частиною 

вивчення політології. Курс передбачає ознайомлення студентів з теорію 

суспільно-політичних організацій і поглиблення отриманих знань на 

практичному рівні. На основі підходів різних наукових дисциплін 

пропонується типологія суспільно-політичних організацій, розкривається 

їхня природа, мета існування, взаємозв’язок ціннісно-ідейної складової та 

організаційної культури з вибором поведінкових схем і стратегій учасників. 

Курс «Теорія суспільно-політичних організацій» розрахований  на студентів 

другого курсу, факультет соціальних наук і соціальних технологій.  

Напрям підготовки – політологія . 

 

Метою курсу є закладення основ розуміння природи суспільно-

політичних організацій  у студентів. 

Для досягнення визначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- ознайомити студентів з основними положеннями теорії 

суспільно- організацій;  

- надати студентам категоріально-понятійний апарат для 

визначення та дослідження суспільно-політичних організацій; 

- навчити студентів орієнтуватися в природі, видах і специфіці 

діяльності різних суспільно-політичних організацій;  

- привчити студентів використовувати отримані знання на 

практиці 

 

Опанування цього матеріалу дозволить підготувати фахівців з аналізу 

соціально-політичного процесу та його організаційних акторів, що відповідає 

таким напрямам підготовки політологів як «Політична ідеологія» та 

«Політика і політичний процес».   

Характер курсу та його багатоплановість передбачає застосування 

методів міждисциплінарного аналізу та використання специфіки таких 

дисциплін як політологія, соціологія, соціальна психологія, соціальні 

технології, системний аналіз, етологія, груповий психоаналіз, менеджмент 

організацій, архетип ний менеджмент. 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен: 

 

Знати: основні теорії, що пояснюють природу суспільно-політичних 

організацій, взаємозв’язок ціннісно-ідеологічних засад суспільно-політичних 

організацій з їх організаційною культурою та сукупний вплив цих двох 

факторів  на вибір внутрішніх та зовнішніх стратегій, особливості групової 

динаміки та перебігу соціально-психологічних процесів в осередках 

суспільно-політичних організацій, методології діяльності, принципи будови 



та технологію розгортання суспільно-політичних організацій із змінною 

структурою. 

 

 

Вміти: здійснювати аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища з точки 

зору теорії суспільно-політичних організацій, визначати траєкторію 

розгортання у часі будь-якої суспільно-політичної організації, визначати її 

потенціал та перспективи, організовувати та модерувати процес 

нормативного планування для суспільно-політичних організацій, 

застосовуючи алгоритми безконфліктної колективної роботи великих груп її 

членів у раціональній площині.  

 

 



II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

 

 

Назва теми 

Кількість годин 

всього лекцій Семінар

ів 

Самостій

на та 

індивідуа

льна 

робота  

1 Типологія суспільно-

політичних організацій, 

особливості їх функціонування, 

цикли діяльності. 

9 2 2 5 

2 Суб’єктність організацій. 

Архетипний менеджмент 

суспільно-політичних 

організацій.  

9 2 2 5 

3 Особливості соціально-

психологічних процесів в 

осередках суспільно-

політичних організацій. 

Алгоритми безконфліктної 

роботи великих груп людей в 

раціональній площині. 

9 2 2 5 

4 Конструювання і технологія 

розгортання суспільно-

політичних організацій зі 

змінною структурою. 

9 2 2 5 

 Всього 36 8 8 20 

 

 



III. ПЛАН  ЛЕКЦІЙНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

МЕТА ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ 

 

Проведення лекційних занять націлено на донесення теоретичних та 

наукових знань з дисципліни, на сприяння розвитку у студентів розумової 

діяльності та розширення світогляду. 

 

1. Типологія суспільно-політичних організацій, особливості їх 

розгортання, цикли життєдіяльності. 

І. Визначення поняття «суспільно-політична організація» та його відмінності 

від поняття організації у бізнесі. Екстраполяція положень сучасної теорії 

організації на суспільно-політичні організації. Основні характеристики 

суспільно-політичних організацій, їх типологія за структурою. Зсув 

організаційних парадигм за Джамшидом Гараєдагі. Системний анілаз 

організаційних соціальних систем. 

ІІ. Загальноцивілізаційний контекст та системні проблеми діяльності 

суспільно-політичних організацій, способи їх подолання. Концепція 

побудови суспільства середнього класу як соціального ідеалу усіх ідеологій. 

Основне протиріччя сучасної людської цивілізації. Реальна влада та її 

розподіл у суспільстві та в організаціях. Структурні особливості олігархічної 

системи.  

ІІІ. Цикли життєдіяльності суспільно-політичних організацій. Нормативне 

планування діяльності суспільно-політичних організацій. 

 

2. Суб’єктність організацій. Архетипний менеджмент суспільно-

політичних організацій. 

І. Суб’єктність організацій. Поняття логічно-інформаційного модуля, його 

фрактальних властивостей та застосування  під час  аналізу організаційних 

процесів. Поняття організаційного суб’єкта. Метафори організацій Гарета 

Моргана. Поняття організаційної матриці у груповому психоаналізі як 

віртуального відбитка організації. 

ІІ. Типи і рівні управління соціальними системами. Модель вибору 

поведінкових стратегій біологічними та організаційними розумними 

суб’єктами.  

ІІІ. Фрактальний архетип і спіральна динаміка. Архетипний менеджмент 

суспільно-політичних організацій та його організаційні інструменти. 

 

3. Особливості соціально-психологічних процесів в осередках суспільно-

політичних організацій. Алгоритми безконфліктної роботи великих груп 

людей в раціональній площині. 

І. Самоорганізація та організація. Повний і неповний організаційний 

метаморфоз. Управління груповою динамікою в осередках суспільно-

політичних організацій. Мотиватори участі активістів у  суспільно-

політичних організаціях. 



ІІ. Умови вибору елітними групами стратегій кооперації в умовах 

конкурентної взаємодії. Індукція та самоіндукція соціальної енергії в 

соціальних системах. 

ІІІ. Алгоритм безконфліктної роботи великих груп людей в раціональній 

площині. Поняття мультиплікатора інтелекту. Метафора і модель Соборного 

інтелекту. Методологія роботи великих груп людей у двовимірній і 

тривимірній динамічній мережі. 

 

4. Конструювання і технологія розгортання суспільно-політичних 

організацій зі змінною структурою. 

І.  Засади побудови суспільно-політичних організацій зі змінною структурою. 

ІІ. Будова та цикли діяльності базового осередку суспільно-політичних 

організацій зі змінною структурою. 

ІІІ. Технологія розгортання суспільно-політичних організацій зі змінною 

структурою в реальних умовах. 

 

 

 

V. ПЛАН ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Семінарські та практичні заняття є сполучною ланкою між лекційними 

заняттями та самостійною роботою і мають на меті поглиблене засвоєння 

теоретичних понять і термінів з дисципліни та набуття практичних навиків. 

В процесі семінарських та практичних занять з’ясовується ступінь 

засвоєння понятійно-термінологічного апарату та основних положень 

предмету, вміння розкривати конкретну тему, аналізувати і узагальнювати 

ключові питання курсу, розв’язувати конкретні ситуації. 

Одним з важливих завдань проведення занять є отримання студентами 

навиків публічних виступів і дискусій, а також аналітичного та 

обґрунтованого підходу до розв’язання складних питань і відпрацювання 

можливих рішень у майбутній професійній діяльності.  

 

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Передбачаються наступні види аудиторної роботи: 

 розгляд і обговорення теоретичного матеріалу за переліком контрольних 

питань з відповідних тем лекційних занять;  

 проведення семінарів з публічними виступами та доповідями, 

підготовленими студентами самостійно за рекомендованою тематикою; 

 проведення нормативного планування для суспільно-політичних 

організацій; 



 проведення консультацій з дисципліни. 



 

 

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Аналіз існуючих організаційних структур в середовищі української 

національної еліти з точки зору теорії суспільно-політичних організацій. 

 

І. Структура існуючих організацій, їх типологія та модель.  

ІІ. Розподіл реальної влади всередині та поміж існуючими суспільно-

політичними організаціями. 

ІІІ. Нормативне планування: визначення Мети, Місії, Цінностей та 

ідеального Образу організації, а також можливих Сфер її діяльності. 

 

Література:  

Основна: 

1. Images of organizations, by Gareth Morgan, Sage Publications, Beverly 

Hills, California, U.S.A. 1986, 421 pp. 

2. Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Henry Mintzberg. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1983. 312 pp. 

3. Jamshid Gharajedaghi, Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity 

- A Platform for Designing Business Architecture, Butterworth-Heinemann, 

2005. 

4. Т. Плахтій. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ для 

українського суспільства. Режим доступу: 

http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2012/11/24/analiz_seredovyshch/ 

5. Т. Плахтій. Побудова ефективних суспільно-політичних організацій в 

умовах інформаційного суспільства. Методичний посібник. – Режим 

доступу: 

http://tarasplakhtiy.wordpress.com/2012/10/25/metodychnyi_posibnyk/ 
 

 

 

Додаткова:  

1. Мизюк Б. М. Основи стратегічного управління: Підручник. – Львів: 

Магнолія 2006, 2009. – 544 с. 

2. Трілленберг Вілфрід. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і 

семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с. - Режим 

доступу: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/book51.pdf 

3. Т. Плахтій. Український «олігархат»: особливості оргструктури // 

«Західна аналітична група», 18. 06. 2012. –  Режим доступу:  

http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5184 



4. Т. Плахтій. Оптимальна організація: партія чи рух, ієрархія чи 

мережа? // «Західна аналітична група», 30. 01. 2011. –  Режим 

доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=4610 

5. Т. Плахтій. “Громадянське суспільство у кривому дзеркалі 

ієрархічних структур” // «Західна аналітична група», 24. 12. 2009. –  

Режим доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=3468 

 

 

2. Суб’єктність організацій. Архетипний менеджмент суспільно-

політичних організацій. 

 

І. Визначення суб’єкта в існуючих суспільно-політичних організаціях. 

ІІ. Архетипний аналіз соціальних систем та існуючих суспільно-політичних 

організацій. Аналіз культур різних організацій та суспільств на основі 

спіральної динаміки. 

ІІІ. Нормативне планування: аналіз зовнішнього середовища та проведення 

КOST-аналізу. 

 

 Література 

 Основна:  

1. Images of organizations, by Gareth Morgan, Sage Publications, Beverly 

Hills, California, U.S.A. 1986, 421 pp. 

2. Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення. О.А. 

Донченко, Ю.В. Романенко. - К. : Либідь, 2001. - 334 с. 

3. Валерий Пекарь. Разноцветные организации // Режим доступу: 

http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm 

4. Валерий Пекарь. РАЗНОЦВЕТНЫЕ МИРЫ. Популярное введение в 

«спиральную динамику» // Режим доступу: 

http://pekar.in.ua/ColouredWorlds.htm 

5. Т. Плахтій. Архетипне управління соціальними системами та 

організаційні інструменти для його реалізації // «Збруч», 22. 05. 

2014. – Режим доступу: http://www.zbruc.eu/node/22602 
 

 

Додаткова:  

1. Мизюк Б. М. Основи стратегічного управління: Підручник. – Львів: 
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Mature Masculine. Harper SanFrancisco; Reprint edition, August 1991. - 

192 pages  
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5. Людська ідентичність та особливості її впливу на політику й 

державне управління / Е.А.Афонін // Концептуальні засади взаємодії 

політики й управління: навч. посіб. / Авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. 

Бережний, О. Л. Валевський та ін. ; За заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. 

Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова; Нац. академія державного 

управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2010. — С. 

265-289. — Режим доступу : 

http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf 

6. Бернар А. Лиетар. Душа денег. – М.: Олимп: АСТ: Астрель, 2007. – 

365 с. 

7. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью 

архетипов / Пер. с англ. под ред. В. Домнина, А. Сухенко. — СПб.: 

Питер, 2005. — 336 е. 

8. Афонін Е.А., Суший О.А., Усаченко Л.М. Закономірності та 

особливості суспільно трансформаційних процесів в Україні // 

Український соціум. – 2011. – № 4. – С. 7-30 

9. Е. А. Афонін. Результати моніторингу соцієтальних змін 

українського суспільства (1992-2012): контекст управління та освіти 

(тези доповіді на Міжн. наук.-практ. конф. «Управлінські 

компетенції викладача вищої школи», М. Київ, 14-15.03.2013) 

 

 

3. Аналіз існуючих методологій колективної діяльності великих груп 

людей. 

 

І.  Огляд існуючих методологій колективної діяльності великих груп людей, 

їх  рамок за чисельністю та сфер застовування (традиційні методології 

проведення семінарів, конференцій, круглих столів, організаційно-діяльнісні 

ігри, вільний простір, світове кафе, тощо). 

II. Аналіз алгоритму колективної роботи в динамічній мережі. 

IІІ. Нормативне поланування: Вироблення стратегій та побудова дерева 

цілей. 

 

Література:  

Основна:  
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доступу: http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5300 
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4. Тарас Плахтій. Оптимальна організація: партія чи рух, ієрархія чи 
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4. Розгортання суспільно-політичних організацій зі змінною структурою. 

 

І.  Аналіз середовищ громадських активістів та політиків у довільному 

обласному центрі. 

II. Розробка покрокової технології розгортання суспільно-політичної 

організації у довільному обласному центрі. 

IІІ. Нормативне планування: формування проектних, виконавчих та 

процесних груп, розробка планів та бюджетів їх роботи. 
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V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання індивідуальних робіт має на меті:  

 закріплення знань теоретичного курсу; 

 напрацювання вмінь; 

 формування аналітичних навичок 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Підготовка до поточних семінарських занять. 

  

ОБСЯГ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№  Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Підготовка до поточних семінарських занять 20 

 ВСЬОГО 20 

 



 

VI. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

МЕТА І ФОРМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Рівень поточних знань оцінюється в балах по кожному із передбачених 

видів практичних завдань окремо: 

 володіння теоретичним матеріалом; 

 формування елементів нормативного планування. 

Згідно з методикою рейтингової оцінки поточний рейтинг студента 

розраховується як сума балів за всіма видами практичних завдань (плюс 

показники відвідування лекційних та практичних занять) та нарощується 

протягом семестру.  

Студенти, поточні знання яких оцінені на “незадовільно” (0-29 балів), 

вважаються неатестованими і до заліку з дисципліни не допускаються. 

Студенти, які за роботу в семестрі та на заліку набрали 30-59 балів мають 

право на перескладання. 

 

 

 

Вид роботи 

Обсяг 

за 

семестр 

Максимальна  

кількість балів  

за виконану роботу 

Відповіді на 

семінарах  

8 Кожна правильна і змістовна відповідь:  5 

Всього за семестр: 40 

Презентація 

вироблених 

елементів 

нормативного 

планування 

4 Максимальний бал за презентацію:  5 

Всього за семестр: 20 

 

Сукупний 

рейтинг 

- 60 балів 

 

 

 

 

МЕТА І ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом 

складання заліку. До заліку допускаються студенти, які мають необхідний 

рівень поточних знань. 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

 

 

1. Визначення поняття «суспільно-політична організація» та його 

відмінності від поняття організації у бізнесі. Екстраполяція положень 

сучасної теорії організації на суспільно-політичні організації. 

 

2. Основні характеристики суспільно-політичних організацій, їх 

типологія за структурою.  

 

3. Зсув організаційних парадигм за Джамшидом Гараєдагі. 

 

4. Системний анілаз організаційних соціальних систем. 

 

5. Загальноцивілізаційний контекст та системні проблеми діяльності 

суспільно-політичних організацій, способи їх подолання. 

 

6. Концепція побудови суспільства середнього класу як соціального 

ідеалу усіх ідеологій. 

  

7. Основне протиріччя сучасної людської цивілізації. Реальна влада та її 

розподіл у суспільстві та в організаціях. 

 

8. Структурні особливості олігархічної системи. 

 

9. Цикли життєдіяльності суспільно-політичних організацій.  

 

10. Нормативне планування діяльності суспільно-політичних організацій.  

 

11. Суб’єктність організацій. Поняття організаційного суб’єкта. 

 

12. Метафори організацій Гарета Моргана. 

 

13. Поняття організаційної матриці у груповому психоаналізі як 

віртуального відбитка організації. 

 

14. Типи і рівні управління соціальними системами. 

 

15. Модель вибору поведінкових стратегій біологічними та 

організаційними розумними суб’єктами. 

 

16. Архетипний менеджмент суспільно-політичних організацій та його 

організаційні інструменти. 

 



17. Самоорганізація та організація. Повний і неповний організаційний 

метаморфоз.  

 

18. Управління груповою динамікою в осередках суспільно-політичних 

організацій.  

 

19. Мотиватори участі активістів у  суспільно-політичних організаціях. 

 

20. Умови вибору елітними групами стратегій кооперації в умовах 

конкурентної взаємодії. 

 

21. Індукція та самоіндукція соціальної енергії в соціальних системах. 

 

22. Алгоритм безконфліктної роботи великих груп людей в раціональній 

площині. 

 

23. Поняття мультиплікатора інтелекту.  

 

24. Метафора і модель Соборного інтелекту. 

 

25. Методологія роботи великих груп людей у двовимірній і тривимірній 

динамічній мережі. 

 

26. Засади побудови суспільно-політичних організацій зі змінною 

структурою. 

 

27. Будова та цикли діяльності базового осередку суспільно-політичних 

організацій зі змінною структурою. 

 

28. Технологія розгортання суспільно-політичних організацій зі змінною 

структурою в реальних умовах. 

 

 

 

 

VIІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ, УМОВИ 

ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ 

 

Рівень поточних знань студентів оцінюється відповідно до методики 

рейтингової оцінки. Сутність методики полягає у визначенні поточного 

рейтингу студента, що розраховується як сума балів за всіма видами 

практичних завдань та результатами самостійної роботи і нарощується 

протягом семестру.  

 

 



 

Вид роботи 

Обсяг 

за 

семестр 

Максимальна  

кількість балів  

за виконану роботу 

Відповіді на 

семінарах  

8 Кожна правильна і змістовна відповідь:  5 

Всього за семестр: 40 

Презентація 

вироблених 

елементів 

нормативного 

планування 

4 Максимальний бал за презентацію:  5 

Всього за семестр: 20 

 

Сукупний 

рейтинг 

- 60 балів 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ 

 

Залік проводиться в усній формі. Кожен студент витягатиме один з 14 

білетів у яких поставлено два запитання. На підготовку до відповіді 

відводиться 30 хв., користуватися будь-яким довідковим матеріалом 

заборонено. 

 

Критерії складання іспиту 
Характеристика відповіді по варіанту Максимальна  

кількість балів  
Зміст першого теоретичного питання розкрито повністю і 
в розгорнутому вигляді  

15 

Зміст другого теоретичного питання розкрито повністю і 
в розгорнутому вигляді 

15 

Виявлені здатності аргументувати власне ставлення до 
альтернативних поглядів на відповідну проблему 

10 

ВСЬОГО  40 балів 

 

За результатами складання іспиту якість підсумкових знань студента 

оцінюється за рейтинговою системою та трансформується в національну 

шкалу та шкалу ЕСТS 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу 

ЕСТS. 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою За шкалою 

ECTS 
Екзамен Залік 

91 – 100 

 

5  

(відмінно) 

Зараховано 

A 

(відмінно) 

81 – 90 

 4  

(добре) 

B 

(дуже добре) 

71 – 80 

 

C 

(добре) 

66 – 70 

 3  

(задовільно) 

D 

(задовільно) 

60 – 65 

 

E 

(достатньо) 

30 – 59 

 

2  

(незадовільно) 
Не зараховано 

FX 

(незадовільно – з 

можливістю повторного 

складання) 

1 – 29 

 

F 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


