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Робоча програма навчальної дисципліни «Алгебра та геометрія» для 

бакалаврів спеціальності 124 «Системний аналіз» / Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. Системного аналізу і управління. – Д.: НТУ 

«ДП», 2021. – 10 с. 

Розробник – Купенко О.П.  

 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 124 «Системний 

аналіз» (протокол № 5 від 31.08.2021). 
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Вступ 

Цей стандарт є складовою частиною стандартів вищої освіти НТУ «ДП». 

Програма навчальної дисципліни − нормативний документ, який 

складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП). 

На сучасному етапі розвитку виробництва прийняття обґрунтованих 

рішень є вкрай необхідним і потребує вміння проводити комплексний аналіз 

проблеми, створювати відповідні математичні моделі та застосовувати різні 

методи їх розв’язання. Дисципліна «Алгебра та геометрія» має на меті 

ознайомити студентів з класичними поняттями та методами алгебри і дати 

навички застосування математичних методів аналізу при дослідженні моделей 

реальних процесів. 

 Зокрема, до дисципліни відносяться програмні результати навчання:  

ПР 1 Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та 

інтегральне числення, ряди та інтеграл Фур’є, аналітичну геометрію, 

лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та 

дискретну математику в обсязі необхідному для вирішення типових 

завдань системного аналізу 

ПР 2 Вміти розпізнавати стандартні схеми для розв’язання комбінаторних 

та логічних  задач, що сформульовані природною мовою; 

застосовувати класичні алгоритми для перевірки властивостей та 

класифікації об’єктів, множин, відношень, графів, груп, кілець, 

решіток, булевих функцій тощо.   

ПР 3 Вміти визначати ймовірнісні розподіли стохастичних показників та 

факторів, що впливають на характеристики досліджуваних процесів, 

досліджувати властивості та знаходити характеристики 

багатовимірних випадкових векторів та використовувати їх для 

розв’язання прикладних задач, формалізувати стохастичні показники 

та фактори у вигляді випадкових величин, векторів, процесів 

 

Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають 

підсумковому контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових 

модулів, що реалізується за допомогою певних видів навчальних занять з 

визначеними цілями (лекції, лабораторні, практичні, семінарські тощо). 

Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, створена за ознакою 

відповідності певному навчальному об’єктові та подана в ОПП. 

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора 

закріплена для викладання дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.040303. 

Системний аналіз і затверджується наказом ректора. 

Компетенції, що визначені в Програмі дисципліни, є об’єктом діагностики 

під час контрольних заходів.  



1. Галузь використання 

 

Стандарт поширюється на факультети та кафедри, яким доручено наказом 

ректора  викладання навчальної дисципліни «Системи та методи прийняття 

рішень» бакалаврам з системного аналізу.  

Стандарт встановлює: 

– перелік похідних компетенцій, що визначаються як деталізація основної 

компетенції фахівця за освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ). 

Похідні компетенції - є навчальними цілями дисципліни.  

– склад змістових модулів, що забезпечують набуття похідних 

компетенцій (реалізацію навчальних цілей дисципліни);  
– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 

– норми часу на викладання та засвоєння змістових модулів; 

– рівень засвоєння, що необхідний та достатній для набуття компетенцій.  

– форми діагностики рівня сформованості компетенцій за дисципліною; 

– вимоги до засобів діагностики;  

– критерії оцінювання якості підготовки; 

– склад і зміст методичного забезпечення навчальної дисципліни; 

– порядок внесення змін та доповнень. 

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 

Стандарт використовується для:  

- визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

- внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

- процедур ліцензування та акредитації напряму підготовки; 

 

2 Базові дисципліни 

Шкільний курс алгебри та початків аналізу   
 

3 Дисципліни, що забезпечуються 
Забезпечуються дисципліни освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр : 

«Диференціальні рівняння»; 

«Функціональний аналіз»; 

«Методи оптимізації та дослідження операцій»; 

«Теорія ігор у дослідженні конфліктних ситуацій»; 

«Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів»; 

«Прийняття рішень в умовах невизначеності» ; 

«Інтелектуальні системи» ; 
 

4 Обсяг дисципліни 
Загальний обсяг – 6  кредитів ECTS ( 250 академічних годин). 

Лекції - 56 академічні години. 

Практичні заняття  – 56 академічні години. 

Лабораторні заняття – 0 академічні годин. 

Самостійна робота – 108 академічних годин. 



 

5 Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
№ Уміння Знання 

1. Матриці та 

визначники 

Проводити основні 

алгебраїчні операції у 

просторі матриць, 

знаходити ранг матриці 

Операції над матрицями та їх властивості 

Властивості визначників, формули для 

обчислення визначників  

Алгоритм знаходження оберненої матриці  

Метод елементарних перетворень для 

знаходження рангу матриці 

2. Системи 

алгебраїчних 

рівнянь 

Розв’язувати системи 

лінійних алгебраїчних 

рівнянь  

Загальні поняття пов’язані з системами 

лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) 

Методи розв’язання СЛАР з однаковою 

кількістю невідомих та рівнянь 

Методи розв’язання СЛАР загального виду 

Методи розв’язання однорідних СЛАР   

3. Лінійні 

простори 

Знаходити базис заданої 

системи векторів в 

лінійному просторі, 

будувати ортонормований 

базис в евклідовому 

просторі 

Поняття лінійного простору, підпростору 

Поняття базису лінійного простору 

Поняття скалярного добутку векторів, 

довжини вектора, кута між векторами 

Метод ортогоналізації системи векторів 

4. Лінійні 

оператори 

Знаходити власні числа та 

власні вектори лінійного 

оператора, зводити 

матрицю лінійного 

оператора до 

діагонального виду  

Поняття лінійного оператора 

Дії над лінійними операторами та їх 

властивості 

Поняття власного числа та власного вектора 

лінійного оператора 

Метод зведення матриці до діагонального 

виду 

Властивості симетричних та ортогональних 

операторів 

5. Елементи 

теорії 

квадратичних 

форм 

Досліджувати квадратичні 

форми (зводити їх до 

канонічного виду, 

перевіряти на 

знаковизначеність) 

Поняття квадратичної форми 

Поняття лінійного перетворення змінних у 

квадратичній формі 

Методи Лагранжа, Якобі та ортогональних 

перетворень для зведення квадратичної 

форми до канонічного виду 

Поняття знаковизначеної квадратичної 

форми. Критерій Сильвестра для перевірки 

квадратичної форми на знаковизначеність. 

6. Простір 

комплексних 

чисел  

Проводити основні 

арифметичні операції у 

просторі комплексних 

чисел 

Поняття комплексного числа, комплексної 

площини. Геометрична інтерпретація 

комплексного числа 

Основні арифметичні операції над 

комплексними числами 

Тригонометрична та експоненційна форми 

запису комплексного числа 

7. Алгебра 

многочленів 

Досліджувати алгебраїчні 

многочлени (знаходити 

корені, розкладати на 

множники); 

наближено розв’язувати 

Основні поняття пов’язані з многочленами 

Методи ділення многочлена на многочлен 

(ділення у стовпчик, схема Горнера)  

Методи розкладання многочлена на 

множники над полями дійсних та 



алгебраїчні рівняння  комплексних чисел 

Основні поняття пов’язані з алгебраїчними 

рівняннями 

Методи наближеного розв’язання 

алгебраїчних рівнянь (визначення кількості 

коренів, ізоляція коренів, метод хорд та 

метод Ньютона для уточнення коренів)  

8. Векторна 

алгебра 

Проводити операції над 

векторами  

Поняття вектора, лінійні операції над 

векторами 

Поняття скалярного добутку векторів, 

поняття довжини вектора та кута між 

векторами 

Поняття векторного добутку векторів, його 

властивості та геометричний зміст 

Поняття мішаного добутку векторів, його 

властивості та геометричний зміст  

9. Аналітична 

геометрія на 

площині 

Будувати та досліджувати 

рівняння ліній першого та 

другого порядку на 

площині (прямої лінії, 

кола, еліпса, гіперболи та 

параболи) 

Види рівняння прямої лінії на площині. 

Формули для знаходження кута між 

прямими, відстані від точки до прямої 

Канонічні рівняння кола, еліпса, параболи, 

гіперболи. Методи дослідження загального 

рівняння лінії другого порядку на площині та 

зведення його до канонічного виду 

10. Аналітична 

геометрія у 

просторі 

Будувати та досліджувати 

рівняння площини, прямої 

лінії та основних 

поверхонь другого 

порядку у просторі.  

Види рівняння площини у просторі. Формули 

для знаходження кута між площинами, 

відстані від точки до площини 

Види рівняння прямої лінії у просторі. 

Формули для знаходження кута між 

прямими, кута між прямою та площиною, 

відстані від точки до прямої, відстані між 

паралельними площинами 

Рівняння основних поверхонь другого 

порядку у просторі (циліндр, конус, сфера, 

еліпсоїд, однопорожнинний та 

двопорожнинний гіперболоїди, параболоїд, 

гіперболічний параболоїд) 

 

6. Індивідуальне завдання 

При вивченні дисципліни передбачено виконання індивідуальних завдань. 

При оцінюванні індивідуальних завдань враховуються:  

▪ використані методи;  

▪ правильність і повнота розв’язання задач;   

▪ грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 

▪ cамостійність виконання (діагностується під час захисту).  

 

7.  Форма підсумкового контролю  

 

Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий 

контроль здійснюється у вигляді комплексного оцінювання якості засвоєння 



навчального матеріалу дисципліни. 

Оцінювання визначає ступінь оволодіння студентом компетенціями, що 

передбачені програмою. 

Підсумковий контроль реалізується шляхом визначення 

середньозваженого балу за результатами всіх модульних контролів. 

 

9. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 

 

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в 

повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти 

НТУ «ДП». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів 

інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.  

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення 

про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

10.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

10.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 



вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості 

виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю 

виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то 

інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що 

встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 

менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом 

визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має 

право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на 

виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора НРК. 



6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента 

для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що 

автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 

рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 

допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для 

бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Таблиця 1 – Загальні критерії досягнення результатів навчання для 7-го 

кваліфікаційного рівня за НРК (бакалавр) 

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

- концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень; 

-критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів 

методів і понять 

у навчанні та 

професійній 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

-  високого ступеню володіння станом питання; 

-  критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 

95-100 

 

 

 

 

 

90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

-розв'язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

Відповідь характеризує уміння: 

виявляти проблеми; 

формулювати гіпотези; 

розв'язувати проблеми; 

95-100 



Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

спеціалізованих 

сферах 

професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає  

збирання та 

інтерпретацію 

інформації 

(даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, 

застосування 

інноваційних 

підходів 

обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

-донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності; 

здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

- Зрозумілість відповіді (доповіді).  

- Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна.  

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її 

відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки 

та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 90-94 



Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги)) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

-управління 

комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

-відповідальність 

за професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп 

осіб; 

-здатність до 

подальшого 

навчання з 

високим 

рівнем 

автономності 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

-  дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

-  здатність до роботи в команді; 

-  контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

-  обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

-  самостійність під час виконання поставлених завдань; 

-  ініціативу в обговоренні проблем; 

-  відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

-  використання професійно-орієнтовних навичок; 

-  використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

-  володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

95-100 



Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки  

автономності, що передбачає: 

-  ступінь володіння фундаментальними знаннями; 

-  самостійність оцінних суджень; 

-  високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- -  самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання. 

Дистанційна платформа Мoodlе. 
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