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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Згідно з навчальним планом на 2021–2022 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Статистика» для денної форми навчання виділено всього 120 

академічних годин (4 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 64 годин (лекції – 32, 

практичні заняття – 32), самостійна робота студентів – 56 годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено в таблиці:  
 

Найменування  

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS 

– 4 

Галузь знань 

28 «Публічне управління 

та адміністрування» 

Обов’язкова  

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 

Спеціальність 

281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

розрахункове 

Семестр 

4-й 4-й 

Загальна кількість  

академічних годин 

– 120   

Лекції 

32 год. 6 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 4 

Перший (бакалаврський)  

рівень вищої освіти 

Практичні 

32 год. 6 год. 

Самостійна робота 

56 год. 108 год. 

Підсумковий контроль: 

іспит 

 

Метою вивчення дисципліни «Статистика» є набуття студентом знань, 

умінь і навичок щодо проведення збору та узагальнення масових статистичних 

даних; кількісного та якісного оцінювання та аналізу масових соціально-

економічних явищ і процесів. 
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2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Обов’язкова навчальна дисципліна «Статистика» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Вища та прикладна математика» та «Інформаційні 

системи і технології», вивчених на 1-му курсі та «Методи обробки інформації 

та прогнозування», що вивчається паралельно з дисципліною «Статистика» у 

другому семестрі 2-го курсу.  

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
 

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 1. . 

Використовувати 

базові знання з 

історичних, 

культурних, 

політичних, 

соціальних, 

економічних засад 

розвитку суспільства.  

 

РН 1. Вміти використовувати базові знання щодо 

розвитку суспільства; використовувати статистичну 

методологію для аналізу його поточного стану та 

динаміки. 

РН 11. Уміти 

здійснювати пошук та 

узагальнення 

інформації, робити 

висновки і 

формулювати 

рекомендації в межах 

своєї компетенції.  

 

РН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення 

інформації, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції, базуючись 

на аналізі статистичних даних щодо функціонування 

сфери публічного управління та адміністрування. 

РН 13. 
Використовувати 

методи аналізу та 

оцінювання програм 

сталого розвитку.  

 

РН 13. Використовувати методи статистичного 

аналізу програм сталого розвитку (зокрема, методи 

статистичного спостереження, зведення та 

групування його результатів, обчислення 

узагальнюючих показників, аналізу варіації, динаміки 

розвитку та взаємозв’язків між явищами). 

РН 16. 
Використовувати дані 

статистичної звітності, 

РН 16. Використовувати дані статистичної звітності, 

обліку та спеціальних досліджень у професійній 

діяльності для проведення статистичного аналізу 
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обліку та спеціальних 

досліджень у 

професійній діяльності.  
 

функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування і  

підтримки на цій основі розроблення обґрунтованих 

управлінських рішень. 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА» 

 

Змістовий модуль 1. Описова статистика 

 

Тема 1.1. Предмет, метод і основні поняття статистики 

Тема 1.2. Статистичне спостереження  

Тема 1.3. Зведення та групування статистичних даних 

Тема 1.4. Статистичні таблиці та графіки 

Тема 1.5. Абсолютні та відносні величини 

Тема 1.6. Середні величини 

Тема 1.7. Аналіз рядів розподілу    

 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

 

Тема 2.1. Вибіркове спостереження 

Тема 2.2. Статистична перевірка гіпотез 

Тема 2.3. Статистичні методи вимірювання зв’язку 

Тема 2.4. Ряди динаміки  

Тема 2.5. Індекси 
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5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назви 

змістових  

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

всього 

у тому числі  

всього 

у тому числі 

л п лб інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1. Описова статистика 

Тема 1.1  6 2 2   2 7 1    6 

Тема 1.2  7 2 2   3 6     6 

Тема 1.3. 8 2 2   4 9  1   8 

Тема 1.4 8 2 2   4 8     8 

Тема 1.5 8 2 2   4 10     10 

Тема 1.6 8 2 2  2 2 11 1    10 

Тема 1.7 9 2 2  2 3 12 1 1   10 

Разом за 

модуль 1 

54 14 14  4 22 63 3 2   58 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

Тема 2.1 9 2 2   5 9  1   8 

Тема 2.2  9 2 2   5 11  1   10 

Тема 2.3  20 6 6  2 6 14 1 1   12 

Тема 2.4  14 4 4  2 4 11 1    10 

Тема 2.5 14 4 4  2 2 12 1 1   10 

Разом за 

модуль 2 

66 18 18   24 57 3 4   50 

Всього 

годин  

120 32 32 - 10 46 120 6 6 - - 108 

 
Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд – 

індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 
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6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

6.1. Лекції 
 

Тема і зміст лекції К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Описова статистика 

1.1. Предмет, метод і основні поняття статистики 

Становлення статистики як науки. Особливості статистики як 

самостійної суспільної науки. Предмет статистики. Основні поняття 

і категорії статистики. Методологічні засади статистики. Галузі 

статистичної науки. Організація та основні завдання вітчизняної 

статистики на сучасному етапі. Роль статистичного забезпечення 

розроблення і підтримки обґрунтованих управлінських рішень. 

Макроекономічна статистика та статистика мезорівня (галузева 

статистика). Великі дані (Big Data).  

2 

1.2. Статистичне спостереження 

Сутність, джерела та організаційні форми статистичного 

спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-

методологічне та організаційне забезпечення підготовки і 

проведення статистичного спостереження. Помилки спостереження. 

Контроль даних спостереження. Форми, види та способи 

спостереження.  

2 

1.3. Зведення та групування статистичних даних 

Поняття та основні елементи статистичного зведення. Групування 

як основа наукової обробки даних. Завдання, що вирішуються за 

допомогою методу групування. Види групувань. Основні питання 

методології побудови статистичних групувань. Ряди розподілу, їх 

види, складові та особливості побудови.  

2 

1.4. Статистичні таблиці та графіки 

Графіки як засіб подання й аналізу статистичних даних. Складові 

статистичного графіку. Класифікація статистичних графіків. Види 

діаграм та умови їх застосування. Лінійні діаграми. 

Одностовпчикові діаграми. Багатостовпчикові діаграми. Секторні 

діаграми. Графіки рядів розподілу. Полігон, гістограма. Графіки 

динаміки явищ. Графіки взаємозв’язку.   

2 

1.5. Абсолютні та відносні величини 

Сутність і значення статистичних показників. Види статистичних 

показників за способом обчислення, ознакою часу та аналітичними 

функціями. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці 

виміру. Відносні величини, їх значення при проведенні статистико-

економічного аналізу. Види відносних величин, способи їх 

обчислення та форми виразу.  

2 
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1.6. Середні величини 

Сутність середньої величини у статистиці. Умови використання і 

види середніх величин. Логічна формула осереднюваної ознаки – 

основа вибору виду середньої величини. Середня арифметична та її 

властивості. Середня гармонічна. Середня квадратична. Середня 

геометрична. Середня хронологічна. Особливості обчислення і 

застосування окремих видів середніх величин.  

2 

1.7. Аналіз рядів розподілу    

Поняття про закономірність розподілу. Форми рядів розподілу: 

симетричні та асиметричні ряди. Характеристики центру розподілу. 

Сутність варіації масових явищ та причини її формування. Статистичні 

характеристики варіації, їх обчислення та економічний зміст.  

2 

Разом за змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

2.1. Вибіркове спостереження 

Сутність вибіркового спостереження., причини й умови його 

застосування. Переваги вибіркового методу порівняно з іншими 

методами статистичного спостереження. Генеральна та вибіркова 

сукупності. Обчислення похибок вибірки й визначення довірчих 

меж для середньої величини та частки. Визначення необхідного 

обсягу вибірки.  

2 

2.2. Статистична перевірка гіпотез 

Поняття про статистичну гіпотезу. Сфера застосування процедури 

перевірки гіпотез. Нульова та альтернативна гіпотези. Ризики при 

перевірці гіпотез. Рівень істотності. Поняття статистичного 

критерію. Параметричні та непараметричні критерії. Алгоритм 

перевірки гіпотез. Перевірка гіпотези щодо істотності розбіжності 

середніх двох сукупностей. 

2 

2.3. Статистичні методи вимірювання зв’язку  

Причинно-наслідковий характер зв’язків між соціально-

економічними явищами. Факторні та результативні ознаки. Поняття 

про функціональну та стохастичну залежність. Кореляційний 

зв’язок. Метод аналітичного групування. Дисперсійний аналіз. 

Правило додавання дисперсій. Оцінка щільності та перевірка 

істотності зв’язку. Кореляційно-регресійний аналіз, умови його 

застосування та етапи. Вибір форми рівняння регресії, обчислення 

параметрів рівняння та їх економічна інтерпретація. Оцінка 

щільності та перевірка істотності зв’язку. Розрахунок коефіцієнта 

кореляції. Методи аналізу взаємозв’язків між ознаками порядкової 

(рангової) шкали та номінальної шкали.  

6 

2.4. Ряди динаміки 

Завдання і умови побудови рядів динаміки. Ряди динаміки як база 

аналізу й прогнозування соціально-економічного розвитку. Види 

рядів динаміки та їх особливості. Методи обчислення середнього 

4 
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рівня ряду динаміки. Статистичні характеристики рядів динаміки та 

їх взаємозв’язок. Економічна сутність та техніка розрахунку 

середніх значень основних характеристик рядів динаміки. Способи 

обробки рядів динаміки з метою виявлення основної тенденції 

розвитку: укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, 

приведення рядів до однієї основи, змикання рядів динаміки, 

вимірювання сезонних коливань. Вивчення основної тенденції 

розвитку. Поняття про рівняння тренду. Прогнозування на основі 

рядів динаміки.  

2.5. Індекси 

Сутність індексів, їх функції та роль у статистично-економічному 

аналізі. Класифікація індексів. Методологічні принципи побудови 

індексів. Агрегатна форма індексів як основна. Системи 

взаємозалежних індексів. Розкладання загального абсолютного 

приросту за факторами. Середньозважені індекси, методологічні 

принципи їх побудови. Аналіз динаміки середнього рівня 

інтенсивного показника. Система індексів змінного складу, 

фіксованого складу та структурних зрушень.   

4 

Разом за змістовий модуль 2 18 

Всього 32 
 

 
 

6.2. Практичні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Описова статистика 

1 Поняття статистичної сукупності. Класифікація статистичних 

ознак. Варіація значень ознак. Шкали вимірювання значень 

ознак. Користувачі статистичної інформації. Права і обов’язки 

органів державної статистики. Порядок і умови доступу до 

статистичної інформації. 

2 

2 Програмно-методологічна та організаційна частини плану 

статистичного спостереження. Класифікація статистичних 

спостережень за ознакою часу та ступенем охоплення одиниць 

статистичної сукупності. Складання програми статистичного 

спостереження. 

2 

3 Побудова та аналіз структурних, типологічних та аналітичних 

групувань. Побудова атрибутивних, дискретних та 

інтервальних рядів розподілу.  

2 

4 Побудова макетів статистичних таблиць. «Читання» 

статистичних  таблиць. Побудова статистичних графіків для 

характеристики розподілу одиниць статистичної сукупності та 

динаміки явищ. 

2 
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5 Обчислення умовно-натуральних абсолютних величин.  

Обчислення відносних величин динаміки, структури, 

координації, просторових порівнянь, планового завдання, 

виконання плану, інтенсивності. 

2 

6 Умови застосування різних видів середніх величин. Розрахунок 

середніх величин для незгрупованих даних та на основі 

варіаційних рядів розподілу. Властивості середньої 

арифметичної. Інші види середніх величин. 

2 

7 Розрахунок характеристик центру розподілу (середнього 

значення, моди, медіани) та показників варіації (розмаху 

варіації, середнього лінійного відхилення, середнього 

квадратичного відхилення, дисперсії, коефіцієнта варіації) для 

незгрупованих та згрупованих даних. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 14 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

8 Оцінка похибок вибірки для середнього значення і частки 

ознаки. Побудова довірчих інтервалів для середнього значення 

та для частки ознаки в генеральній сукупності. Визначення 

необхідної чисельності вибірки.  

2 

9 Застосування алгоритму перевірки гіпотез. Формулювання 

нульової та альтернативної гіпотези. Перевірка гіпотези щодо 

істотності відхилення середніх значень ознаки двох вибірок.  

2 

10 Застосування моделей аналітичного групування та кореляційно-

регресійного аналізу для вивчення зв’язків між ознаками. 

Встановлення наявності зв’язку між ознаками, оцінювання 

тісноти зв’язку та перевірка його істотності. Оцінка 

узгодженості варіації атрибутивних ознак. 

6 

11 Розрахунок середнього рівня динамічного ряду. Розрахунок та 

інтерпретація ланцюгових, базисних та середньорічних 

характеристик інтенсивності динаміки. Визначення параметрів 

трендових рівнянь та їх інтерпретація. Екстраполяція тренду.  

4 

12 Розрахунок індивідуальних індексів. Розрахунок зведених 

індексів агрегатної форми. Умови застосування та розрахунок 

середньозважених індексів. Побудова системи взаємозалежних 

індексів. Розкладання загального абсолютного приросту 

результативного показника за факторами. Розрахунок індексів 

середніх величин.  

4 

Разом за змістовий модуль 2 18 

Всього  32 
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6.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Описова статистика 

1 Історія становлення статистики як науки. Статистичні 

закономірності та форми їх прояву. Закон великих чисел і його 

роль у статистиці. Великі дані (Big Data) та перспективи їх 

використання в офіційній статистиці. Єдиний державний веб-

портал відкритих даних. 

2 

2 Роль статистичного спостереження у статистичному 

дослідженні. Статистичні спостереження, що проводяться 

Державною службою статистики Україні. Особливості 

проведення оцінки чисельності населення України в 2019 р. 

3 

3 Комбінаційні групування. Перегрупування даних шляхом 

вторинного групування. Інтервальні ряди розподілу з 

нерівними інтервалами. 

4 

4 Картограми і картодіаграми як статистичні графіки, їх 

використання та правила побудови. Фігурні графіки.  

4 

5 Комплексне використання абсолютних і відносних величин. 

Принципи побудови узагальнюючих статистичних показників. 

4 

6 Особливості обчислення середніх з відносних величин. Поняття 

про багатовимірну середню як комплексну характеристику 

складних явищ і процесів.  

4 

7 Порядкові характеристики розподілу – квартилі, децилі, 

процентилі. Характеристики форми розподілу – коефіцієнти 

асиметрії та ексцесу.  

5 

Разом за змістовий модуль 1 26 

Змістовий модуль 2. Аналітична статистика 

7 Види вибірки і способи відбору, що забезпечують 

репрезентативність вибірки. Способи поширення результатів 

вибіркового спостереження на генеральну сукупність.  

5 

8 Поняття про потужність статистичного критерію. Перевірка 

гіпотези щодо рівності дисперсій двох сукупностей. 

5 

9 Багатофакторна кореляція. Непараметричні методи вивчення 

зв’язків між явищами. Коефіцієнт кореляції рангів Кенделла.  

8 

10 Порівняльний аналіз динамічних рядів. Способи обробки рядів 

динаміки з метою виявлення основної тенденції розвитку: 

укрупнення інтервалів, спосіб рухомих середніх, приведення 

рядів до однієї основи, змикання рядів динаміки, вимірювання 

сезонних коливань. 

6 
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11 Індекси Фішера, Ласпейреса і Пааше. Територіальні індекси. 

Особливості побудови багатофакторних індексних моделей. 

6 

Разом за змістовий модуль 2 30 

Всього годин  56 

 

Примітка: У розрахунку годин на виконання самостійної роботи передбачено час на 

виконання індивідуальних завдань 

 

 

6.4. Орієнтовна тематика індивідуальних  

завдань 

 

1. Планування спеціально організованого статистичного спостереження  

(напр., соціологічного опитування / маркетингового дослідження / анкетування 

студентів / опитування керівників підприємств/бюджетних установ тощо). 

2. Зведення та групування даних, отриманих в результаті проведення 

спеціально організованого статистичного спостереження  (напр., соціологічного 

опитування / маркетингового дослідження / анкетування студентів / опитування 

керівників підприємств/бюджетних установ тощо). Побудова атрибутивних, 

дискретних та інтервальних рядів розподілу.  

3. Візуалізація результатів групування даних, отриманих в результаті 

проведення спеціально організованого статистичного спостереження  (напр., 

соціологічного опитування / маркетингового дослідження / анкетування 

студентів / опитування керівників підприємств/бюджетних установ тощо) за 

допомогою статистичних графіків. 

4. Здійснення вторинного спостереження – збору офіційних статистичних 

даних на сайті Державної служби статистики України за напрямком, що 

становить інтерес для студента: побудова динамічного ряду показника за 

останні 7 років, проведення аналізу цього динамічного ряду, побудова 

трендового рівняння та прогнозування значення досліджуваного показника на 

найближчий рік. 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції-візуалізації шляхом показу слайдових презентацій у програмі 

Microsoft Office Power Point, дискусійне обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді практикумів з виконанням 

розрахункових та аналітичних завдань ‒ індивідуальних та в групах, з 

використанням офіційних статистичних даних, звітних даних суб’єктів 

господарювання та умовних даних. Обчислення здійснюються за допомогою 

Microsoft Excel. 

Самостійна робота передбачає опрацювання додаткових джерел у вигляді 

pdf-файлів; інформації з інтернет-сайтів; відеоматеріалів в YouTube за 

відповідними темами, посилання на які розміщені в системі Moodle. 
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8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Поточний контроль з предмету «Статистика» включає тематичне 

оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні, контрольні роботи та у формі 

комп’ютерного тестування.  

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі іспиту і передбачає комп’ютерне тестування в системі дистанційного 

навчання Moodle.  

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Оцінка за лекційне заняття виставляється за роботу студента на занятті 

(активне слухання, участь в дискусії, ведення конспекту, коротка письмова 

відповідь на питання за темою лекції). 

Оцінку на практичному занятті студент отримує за виконані розрахункові 

роботи, зроблені доповіді, презентації, активність під час дискусій.  

Під час модульного та підсумкового контролю засобами оцінювання 

результатів навчання з дисципліни є стандартизовані комп’ютерні тести.  
 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється за 

чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 
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«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано 75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

 

    
         

 
, 

 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне значення 

усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – максимально 

можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 
 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого 

навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, 

передбаченні програмою, ознайомлений з основною рекомендованою 

літературою; під час виконання завдань припускається помилок, але 

демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
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Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового 

контролю «іспит» 
 

 

Види робіт 

 

Лекції  

Практичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ 

 

Іспит 

Загаль-

ний 

бал 

Максимально 

можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 

 

10 

 

30 

 

100 

 

 

 

 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

2. Навчально-методичне забезпечення. 

 

Технічні засоби: 

1. Мультимедійний проектор, комп’ютер.  

2. Персональні комп’ютери у навчальній аудиторії.  
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