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ВСТУП 

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною 

системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, виконаної за 

модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної 

програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та 

самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в 

балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 

наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та 

шкалою ECTS (European Credit Transfer System).  

 
1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1.Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції Практ. 

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Модуль №1 «Концептуальні основи та функціональні підсистеми логістики» 

1 
Логістичні концепції та технології. Логістичні 

системи та їх особливості як об’єкту управління 
8 2 - 6 

2 

Потокові процеси в логістиці та їх операційна 

декомпозиція. Структура і  тенденції розвитку 

ринку логістичних послуг   

14 - - 14 

Усього за 3 семестр 22 2 - 20 

4 семестр 

3 

Логістика постачань і закупівель. Виробнича та 

дистрибутивна логістика. Логістика складування. 

Логістика запасів. Транспортна та інформаційна 

логістика. Сервісна логістика. 

56 2 4 50 

4 
Інтегрована логістика (SCM) та оцінка  

ефективності логістики 
19 2 2 15 

5 Контрольна робота 8 - - 8 

Усього за 4 семестр 83 4 6 73 

Усього за модулем № 1 105 6 6 93 

Семестровий екзамен 

Усього за навчальною дисципліною 105 6 6 93 
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1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять та самостійні 

робота студента (зміст та обсяг) 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних 

занять (год.) 

Список 

рекомендованих 

джерел Лекції Практ. 

занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

3 семестр 

Модуль №1 ««Концептуальні основи та функціональні підсистеми логістики» 

1 

Логістичні концепції та технології. 

Логістичні системи та їх особливості як 

об’єкту управління 

2 - 6 

[1, с.12-54];  

[2, с.19-59];  

[7, c. 216-248; 

с. 444-490];  

[8, с.19-76]  

 

2 

Потокові процеси в логістиці та їх 

операційна декомпозиція. Структура і  

тенденції розвитку ринку логістичних 

послуг   

- - 14 

[1, с.63-88];  

[2, с.94-140];  

[14, с.152-

170];  [15-18] 

Усього за 3 семестр 2 - 20  

4 семестр 

4 

Логістика постачань і закупівель. 

Виробнича та дистрибутивна логістика. 

Логістика складування. Логістика 

запасів. Транспортна та інформаційна 

логістика. Сервісна логістика. 

2 
2 

2 
50 

[2, с.184-664]  

 [7, c.256-384; 

с.559-591] [8, 

с.117-144; 

с.299-406];  

[9, с.253-286]; 

[10, с.105-213] 

5 
Інтегрована логістика  (SCM) та оцінка  

ефективності логістики 
2 2 15 

[7, c.493-555; 

8, c.547-576] 

6 Контрольна робота - - 8  

Усього за 4 семестр 4 6 73  

Усього за модулем № 1 6 6 93  

Семестровий екзамен 

Усього за навчальною дисципліною 6 6 93  

 
2. Завдання на контрольну роботу 

Контрольна робота виконується у четвертому семестрі, відповідно до затверджених в 

установленому порядку методичних рекомендацій і є важливим етапом у засвоєнні 

навчального матеріалу. Контрольна робота з дисципліни “Логістика” є ефективною 

формою контролю самостійної роботи магістрів, що навчаються без відриву від 

виробництва. 

Мета контрольної роботи – забезпечити міцне, поглиблене засвоєння концептуальних 

основ логістики, оволодіти методологією логістичної діяльності, набути вміння та навички 

використання теорії і методичного інструментарію логістики при вирішенні практичних 

задач і ситуацій, впровадження та використання логістики у підприємствах, набуття 

практичних навичок прийняття логістичних рішень. 
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Кожна контрольна робота складається з трьох частин: теоретичної (два перші 

питання), дослідницько-аналітичної (третє питання: аналіз стану та тенденцій розвитку 

ринку логістичних послуг в Україні)  та практичної частини (задачі). 

Для висвітлення теоретичних питань студенту необхідно використовувати різні 

джерела інформації (підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, публікації 

наукового характеру, Інтернет-ресурс), обов’язково посилаючись в контрольній роботі на 

конкретне джерело.  Студент повинен дати характеристику сучасного стану теорії того 

питання логістики, яке є предметом дослідження, розглянувши різні точки зору, що 

зустрічаються у спеціальній літературі, висловити власне ставлення до цього питання, 

приділити увагу тим аспектам проблеми, які мають інноваційний характер. Висвітлення 

теоретичних питань повинно  обов’язково   супроводжуватися використанням графічних та 

табличних методів дослідження, які дозволяють оцінити спроможність студента 

систематизувати та структурувати навчальний, науковий та аналітичний матеріал. 

Дослідницько-аналітична частина контрольної роботи з дисципліни «Логістика» 

передбачає  аналіз стану та тенденцій розвитку ринку логістичних послуг в Україні, для 

чого студенту необхідно  використовувати наукові видання, статті в профільних і фахових 

журналах, нормативні, статистичні та аналітичні документи, Інтернет-ресурс. 

Виконання практичної частини контрольної роботи повинно бути логічно 

структуровано та мати аргументований висновок. Рішення задач  повинно відображати 

логічну послідовність дій її розв’язання та мати аргументовану відповідь. Для рішення 

конкретної задачі студент повинен спочатку вивчити теоретичний матеріал за відповідною 

темою, записати умову задачі, використовуючи умовні позначення, а потім чітко описати 

послідовність дій для рішення задачі. Відповідь за результатами розв’язання  задачі 

повинна мати вигляд аргументованого управлінського рішення. 

Зміст виконаної контрольної роботи, що підводить підсумок самостійному вивченню 

конкретних тем дисципліни “Логістика”, а також її оформлення дозволяють викладачу 

зробити висновок про рівень підготовки студентів, про вміння працювати з навчальною, 

науковою, спеціальною, методичною, довідковою літературою, про слабкі сторони 

підготовки студентів з дисципліни “Логістика”. 

Виконання, оформлення та захист роботи здійснюється студентом в індивідуальному 

порядку відповідно до методичних рекомендацій.  

Захист контрольної роботи проходить у формі співбесіди зі студентами у встановлені 

кафедрою строки до складання екзамену з дисципліни “Логістика”.  За результатами 

співбесіди викладач зараховує контрольну роботу або відправляє на доопрацювання, 

пропонуючи студенту виправити помилки, вивчивши рекомендовані джерела. 

Контрольна робота не зараховується: якщо вона не відповідає завданню, якщо 

конкретну тему (основні положення) не засвоєно; містить викладення матеріалу без 

необхідних обґрунтувань, посилань на джерела інформації, ілюстрацій; оформлення не 

відповідає вимогам; робота виконана не самостійно. 

Варіанти завдань з контрольної роботи визначаються за першою буквою прізвища 

магістра (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. Розподіл завдань для виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Стратегічне управління ланцюгами поставок» 

Початкові букви 

прізвища студента 

Номер 

завдання 

Початкові 

букви прізвища 

студента 

Номер 

завдання 

А, Л, Х 1 Є, Р, Е 6 

Б, М, Ц 2 Ж, С, Ю 7 

В, Н, Ч 3 З, Т, Я 8 

Г, О, Ш 4 І, У 9 

Д, П, Щ 5 К, Ф 10 

Час, потрібний для виконання контрольної роботи - до 8 годин самостійної роботи. 

 
3. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ НА ЕКЗАМЕН 

          3.1. Перелік питань на екзамен 

1. Поняття логістики та етапи її розвитку.  

2. Цілі, задачі та функції логістики.  

3. Концепція логістики «8R». 

4. Потоки в логістичних системах: їх класифікація. 

5. Матеріальні потоки в логістиці та їх характеристика. 

6. Види інформаційних потоків в логістиці та їх характеристика. 

7. Види та особливості фінансових потоків в логістиці. 

8. Логістичні операції та їх класифікація. 

9. Операційна декомпозиція логістичного процесу. 

10. Процедура кодування логістичних операцій та її значення для оптимізації 

логістичної діяльності. 

11. Стан та перспективи розвитку логістики в Україні. 

12. Сегментація ринку логістичних послуг. 

13. Типи логістичних провайдерів і еволюція логістичного аутсорсингу. 

14. Поняття логістичної концепції, логістичної технології, логістичної системи та 

зв'язок між ними. 

15. Концепція «планування потреб / ресурсів» (MRP). 

16. Концепція  «планування розподілу продукції» (DRP). 

17. Концепція «just in time» – JIT (точно під час). 

18. Концепція «Lean Production» (стрункого виробництво). 

19. Концепція загального управління якістю (TQM) та її значення для логістики. 

20. Концепція логістики, орієнтованої  на попит (DDT). 

21. Концепція інтегрованої логістики SCM (управління ланцюгами поставок). 

22. Сутність, структуризація та класифікація логістичних систем. 

23. Основні елементи, зв’язки та властивості логістичних систем. 

24. Механізм та процедура проектування та аналізу логістичних систем. 

25. Критерії та підходи до оцінки ефективності функціонування логістичних 

систем. 

26. Сутність, задачі і процес логістики закупівель.. 

27. Підходи та методичні прийоми визначення потреби в матеріалах. 

28. Організація взаємодії з постачальниками. Методика вибору постачальника. 

29. Види та характеристика систем управління замовленнями. 

30. Економічний розмір замовлення. Формула Уілсона та її обмеження. 
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31. Мета, завдання та функції виробничої логістики. 

32. Штовхаючі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у 

виробничій логістиці.  

33. Внутрішньовиробничі логістичні системи. 

34. Концепція Lean Prodaction «бережливого (маловитратного) виробництва». 

35. Сутність і завдання розподільної логістики. 

36. Структура й принципи функціонування каналів розподілу. 

37. Логістичні посередники в дистрибуції, їх класифікація й функції. 

38. Координація й інтеграція дій логістичних посередників. 

39. Розміщення розподільних центрів у логістичному середовищі. 

40. Логістичні концепції і системи в сфері розподілу продукції. 

41. Місце та роль запасів у логістичній системі. 

42. Системи управління запасами: характеристика їх особливостей.  

43. Методика АВС-аналізу в управлінні матеріальними запасами. 

44. Методика XYZ-аналізу в управлінні матеріальними запасами. 

45. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюзі.  

46. Проблеми ефективного функціонування складу.  

47. Організація логістичного процесу на складі.  

48. Роль тари й упакування в зменшенні логістичних витрат. 

49. Сутність та задачі транспортної логістики.  

50. Альтернативні рішення транспортної логістики.  

51. Транспортні тарифи: їх види.  

52. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. 

53. Сутність і значення інформаційної логістики. 

54. Інформаційні системи в логістиці.  

55. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень.  

56. Застосування сканування та штрихових кодів в логістиці. 

57. Значення, сутність і види логістичного сервісу. 

58. Формування системи логістичного сервісу.  

59. Параметри, критерії та показники якості логістичного обслуговування. 

60. Параметри і характеристики логістичного обслуговування. 

61. Споживча цінність і додаткова споживча цінність логістичних послуг. 

62. Оцінка та формування споживчої цінності логістичних послуг за методом 

КАНО. 

63. Види логістичних витрат та проблеми їх оцінки. 

64. Підходи та критерії оцінки ефективності логістики. 

65. Класифікація показників оцінки ефективності логістики та характеристика 

основних з них. 

66. Індекс ефективності логістики (LPI): сутність, методика визначення та роль для 

національної економічної політики 
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4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1. Список рекомендованих джерел 

Основні  

1. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по 

направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – М. : Дашков и Кº, 2013. –      

420 с. 

2. Дыбская В. В. Логистика. В 2-х частях /В. В.Дыбская, В. И.  Сергеев. - М.: Изд-во 

«Юрайт», 2016.  Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.niv.ru/shop/book/1-2-4-

3/1140739/1140779/logistika.htm. 

3. Логистика: тренинг и практикум: учебное пособие / Государственный университет 

управления. – М. : Проспект, 2014. – 442 с. 

4. Логистика : учебное пособие для бакалавров / ред.: Б. А. Аникин, Т. А. Родкина. - 

М. : Проспект, 2014. - 408 с. 

5. Логистика: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по 

экономическим специальностям / [В. И. Маргунова и др.]. – Минск: Вышэйшая школа, 

2013. – 507 с. 

6. Миротин Л. Б. Основы логистики : учебник / Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - М. 

: Академия, 2013. - 192 с.  

7. Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення. Навч. 

посібник у схемах та таблицях (для організації самостійної роботи студентів ВНЗ)./С.В. 

Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Маловичко та інш.: за заг. ред С.В. Смерічевської. – 

Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 548с. 

8. Мерфи Пол Р. Современная логистика / Пол Р. Мерфи, Дональд Ф. Вуд. – М. : Изд-

во: Диалектика-Вильямс, 2016. -  720 с. 

9. Сумец А. М. Логистика: теория, ситуации, практические задания: Учебное 

пособие.- К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 320 с. 

Додаткові  

10. Крикавський Є.В. Логістика: Компендіум і практикум / Є. В. Крикавський, Н. І. 

Чухрай, Н. В. Чорнописька. – Київ : Кондор, 2007. -  340с. 

11. Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учеб ник для 

бакалавров / Григорьев М. Н., Ткач В. В., Уваров С. А. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 490 с.  

12. Григорьев М. Н. Логистика. Продвинутый курс. В 2 частях. / М. Н. Григорьев, А. 

П. Долгов, С. А.Уваров. - М. : Издательство Юрайт, 2016 -  Ч.1 - 467 с., Ч 2 - 342 с.  

13. Логистика снабжения: учебник / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. – Москва: Юрайт, 

2014. – 522 с. 

14. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації 

національної економіки: стратегічні імперативи [монографія] / С.В.Смерічевська. – Херсон: 

Вид-во «Гельветика», 2015. – 320с.  

15. Дистрибуция и логистика. Журнал. [Електронний ресурс] - Режим доступа : 

http://www.ukrlogistica.com.ua/. – Назва з екрану. 

16. Логистика. Спец. научно-практический журнал. [Електроний ресурс] - Режим 

доступа : http://www.logistika-prim.ru/. -– Назва з екрану. 

17. Логистика и управление цепями поставок. Научно-аналитический журнал. 

[Електронний ресурс] -  Режим доступа : http://www.lscm.ru/index.php/ru/. – Назва з екрану.  

18. Транспорт і логістика. Журнал.  [Електронний ресурс] - Режим доступа :  

http://translog.com.ua/. – Назва з екрану. 

http://www.niv.ru/shop/book/1-2-4-3/1140739/1140779/logistika.htm
http://www.niv.ru/shop/book/1-2-4-3/1140739/1140779/logistika.htm
http://www.ukrlogistica.com.ua/
http://www.logistika-prim.ru/
http://www.lscm.ru/index.php/ru/
http://translog.com.ua/


 

Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
«Логістика» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП 11.02.04-01-2018 

стор. 10 з 14 

 

4.2. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ІНШИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ 

ПОСІБНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ТЗН 

 

№ 

п/п 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1 Конспект лекцій М 1 (1-4) Електронна версія 

2 
Методичні рекомендації з 

виконання контрольної роботи 

М 1 (5) Електронна версія 

 

5. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

5.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань 

та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 5.1. Згідно з робочим навчальним планом, 

основна кількість годин відводиться на самостійну роботу, тому значну кількість балів студент 

одержує за виконання та захист контрольної роботи і виконання екзаменаційного завдання.  

Таблиця 5.1 

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента 

Вид навчальної 

роботи 

3-4 семестри Мах 

кількість 

балів 
Модуль №1 

Мах кількість балів 

Відповіді на  практичних заняттях (з урахуванням 

завдань, отриманих під час настановної сесії)  

(5 балів*2) 

10  

(сумарно) 

 

Виконання та захист  контрольної роботи 50 

Усього за модулем №1 60 

Семестровий екзамен 40 

Усього за 3-4 семестр 100 

 

5.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за 

нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи у балах 

оцінкам за національною шкалою 

Вид навчальної роботи 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Відповіді на  практичних 

заняттях  

( з урахуванням  завдань, 

отриманих під час настановної 

сесії ) 

Виконання та захист 

контрольної роботи 

Оцінка у балах 

5 45-50 Відмінно 

4 38-44 Добре 

3 30-37 Задовільно 

менше 3 менше 30 Незадовільно 

5.3. Виконання та захист контрольної роботи зараховується студенту, якщо він отримав 
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позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 5.3. 

5.4. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної  

навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка у балах та за 

національною шкалою заноситься до заліково-екзаменаційної відомості (див. табл. 5.4). 

 

Таблиця 5.3 

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист  

контрольної роботи (домашньої) у балах оцінкам за національною шкалою 

 

Критерій рейтингової оцінки 

Оцінка за  

національною 

шкалою 

Повнота висвітлення теми 

та вміння працювати з 

літературою 

(бал.) 

Виконання теоретичної 

частини контрольної 

роботи   

(бал.) 

Захист 

контрольної 

роботи 

(бал.) 

9-10 18-20 18-20 Відмінно 

8 15-17 15-17 Добре 

6-7 12-14 12-14 Задовільно 

менше 6 менше 12 менше 12 Незадовільно 

 

Таблиця 5.4 

Відповідність поточної та підсумкової модульної рейтингової оцінок 

у балах відповідно до оцінок за національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою 

54-60 Відмінно 

45-53 Добре 

36-44 Задовільно 

менше 36 Незадовільно 

 

5.4.1. Якщо студент набрав 36 бали і більше, то він допускається до семестрового 

контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену. 

5.4.2. Семестровий екзамен проводиться у письмовій формі протягом двох навчальних 

годин в присутності комісії кафедри. 

5.5. Семестровий екзамен складається в письмовій формі і зараховується студенту, якщо 

він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS у 

відповідності до табл. 5.5. 

5.6. У випадку відсутності у студента позитивних рейтингових оцінок (за виконання 

окремих видів навчальної роботи, підсумкової модульної або екзаменаційної), він 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

5.7. При складанні академічної заборгованості студент повинен виконати усі завдання, 

які необхідні для отримання позитивних рейтингових оцінок (за виконання окремих видів 

навчальної роботи, підсумкової модульної), а також виконати екзаменаційні завдання. 

5.8. Студент, який не був допущений до семестрового екзамену, повинен ліквідувати 

академічну заборгованість (отримати позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку) в 

установлений термін і пройти семестровий контроль за індивідуальним графіком. 
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Таблиця 5.5 

Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

36-40 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

33-35 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

30-32 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

27-29 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

24-26 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

1-23 Незадовільно FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

 

5.9. Ліквідація академічної заборгованості здійснюється в комісії, яку очолює 

завідувач кафедри логістики. 

Індивідуальні відомості семестрового контролю встановленого зразка оформлюються 

на ім’я голови комісії і проходять обов’язковий облік в НН ІЗДН. 

5.10. У випадку отримання незадовільної екзаменаційної рейтингової оцінки студент 

повинен повторно скласти семестровий екзамен в установленому порядку. При повторному 

складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки, 

яку може отримати студент, дорівнює оцінці «В» за шкалою ЕСТS та певній кількості балів, яку 

визначає викладач відповідно до табл. 5.5. 

5.11. Сума підсумкової модульної рейтингової оцінки та позитивної екзаменаційної 

рейтингової оцінки у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 

перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 5.6).  

Перескладання підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення 

забороняється. 

5.12. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені з будь-яких причин 

проти його прізвища у колонці  «Екзаменаційна (залікова) рейтингова оцінка» заліково-

екзаменаційної відомості робиться запис: 

 «Не з'явився», якщо студент виконав окремі види навчальної роботи, отримав 

позитивну поточну модульну рейтингову оцінку і не з’явився на екзамен; 

 «Не допущений», якщо студент виконував окремі види навчальної роботи і не 

отримав позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку; 

 «Не атестований», якщо студент не виконував окремі види навчальної роботи і не 

отримав позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку, а у колонці «Підсумкова 

семестрова рейтингова оцінка» – робиться запис «Не атестований». 
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Таблиця 5.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки 

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82 – 89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75 – 81 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67 – 74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60 – 66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35 – 59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
 

5.13. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до індивідуального 

навчального плану студента та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм/А, 

87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов/D, 65/Задов/Е тощо у відповідності до табл. 5.6. 
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 (Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата  

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змін

и 

№ листа (сторінки) 
Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 
Зміне-

ного 

Заміне-

ного 
Нового 

Анульо- 

ваного 

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     
 


