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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Кримінально-правові засади боротьби із 

корупційними злочинами» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення 
і оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженнями № 
071/роз від 10.07.2019 р., № 88/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановані результати
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в галузі цивільна безпека.
Метою викладання дисципліни «Кримінально-правові засади боротьби із корупційними 

злочинами» є досягнення бажаного майбутнього результату наукової діяльності по використан
ню основних засобів, прийомів та методів протидії корупційним злочинам, відстоюванню вла
сних поглядів, вільно компетентно спілкуватися в діалоговому режимі з викладачами та інши
ми студентами; поглибити теоретичні знання з особливостей розгляду справ, пов’язаних із ко- 
рупційними злочинами відповідно до міжнародних стандартів; розвинути практичні навички 
для вирішення проблемних ситуацій, які виникають під час розгляду справ, пов’язаних із кору- 
пційними злочинами.

. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
- засвоєння студентами системи знань, вмінь та навиків з використання методів і засобів 

протидії корупційним злочинам;
- опанування правовими механізмами та організаційними формами
запобігання і протидії корупційним проявам;
- оволодіння навичками використання досягнень криміналістики, психології, кримінології 

та інших наук для потреб розслідування і попередження корупційних проявів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компе

тентності:
-  здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу під час 

вирішення юридичних питань у продовж виконання своїх професійних обов’язків як фахівець - 
професіонал у галузі правоохоронної діяльності;

-  здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих не
стандартних ситуаціях;

-  здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлю
вати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професій
ній дискусії;

-  навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;
-  уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуа

цій;
-  здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти;
-  використовувати засвоєні знання у типових ситуаціях вчинення насильства в сім’ї для 

його припинення (на практично-творчому рівні);
- вести профілактичну роботу із сім’ями, в яких існує реальна загроза вчинення насильст

ва (на практично-творчому рівні);
- співпрацювати в рамках протидії насильству в сім'ї з органами місцевої державної вла

ди, місцевого самоврядування та громадськістю (на практично-творчому рівні);
-  здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирі

шення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
Навчальна дисципліна «Кримінально-правові засади боротьби із корупційними злочина

ми» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Кримінальне право», «Кримінальний процес» 
«Теоретичні основи кваліфікації злочинів», а також широке коло законів, які в сукупності скла
дають антикорупційне законодавство.
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1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і склада

ється з одного навчального модуля, який є логічно завершеним, відносно самостійним, цілі
сною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 
контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Окремим другим модулем є курсова робота, яку студент виконує у першому 
семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практич
них знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисцип
ліни.

Модуль 1. «Кримінально-правові засади боротьби із корупційними злочинами»
Тема 1. Дефініція корупційного злочину
Корупція як соціальне та правове явище. Поняття корупції. Розвиток поняття «корупція» в 

українському та міжнародному законодавстві. Корупційні злочини в українському законодавст
ві. Поняття корупційного злочину. Об’єкт та предмет посягання корупційних злочинів. 
Об’єктивна сторона корупційних злочинів. Суб’єкт корупційних злочинів. Суб’єктивна сторона 
корупційних злочинів. Класифікація корупційних злочинів. Кримінальна відповідальність за 
корупційні злочини. Перелік статей Кримінального кодексу України, які передбачають кримі
нальну відповідальність за корупційні злочини. Кримінальна відповідальність за вчинення ко
рупційних злочинів в інших країнах світу.

Тема 2. Правова основа та принципи протидії корупційним злочинам в Україні.
Правова основа запобігання корупції в Україні. Вітчизняні законодавчі акти, що регламен

тують діяльність органів державної влади, правоохоронних органів та інших суб’єктів, спрямо
вані на протидію корупційним проявам. Правова основа протидії корупційним злочинам в 
Україні. Вітчизняні законодавчі акти, що регламентують діяльність органів державної влади, 
правоохоронних органів та інших суб’єктів, спрямовані на протидію корупційним злочинам. 
Вітчизняне законодавство, яке передбачає відповідальність за корупційні злочини та регламен
тує порядок притягнення до такої відповідальності. Закон України «Про запобігання корупції» 
як основа законодавства, спрямованого на запобігання корупції в Україні. Принципи протидії 
корупційним злочинам. Конституційні принципи протидії корупційним злочинам в Україні. 
Спеціальні принципи протидії корупційним злочинам в Україні.

Тема 3. Суб’єкти протидії корупційним злочинам в Україні.
Суб’єкти протидії корупційним злочинам в Україні. Правова основа діяльності 

суб’єктів протидії корупційним злочинам в Україні. Класифікація суб’єктів протидії кору
пційним злочинам в Україні. Розмежування повноважень суб’єктів протидії корупційним 
злочинам в Україні. Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт протидії коруп
ційним злочинам в Україні. Правова основа та порядок діяльності Національного антико- 
рупційного бюро України. Повноваження Національного антикорупційного бюро України. 
Порядок призначення та діяльності детективів. Інші суб’єкти протидії корупційним злочи
нам в Україні. Спеціалізована антикорупційна прокуратура як самостійна ланка Генераль
ної прокуратури України. Правова основа діяльності та повноваження Спеціалізованої ан- 
тикорупційної прокуратури. Порядок призначення на адміністративні посади в Спеціалізо
вану антикорупційну прокуратуру. Національна поліція як суб’єкт протидії корупційним 
злочинам. СБУ як суб’єкт протидії корупційним злочинам.

Тема 4. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із корисливи
ми зловживаннями службовим становищем.

Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння майном шляхом зловживання слу
жбовим становищем. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із привласненням, роз
тратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм служ
бовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із привласненням, ро
зтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм служ-
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бовим становищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 
привласненням, розтратою або заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою 
особою своїм службовим становищем.

Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння зброєю, бойовими припасами, ви
буховими речовинами чи радіоактивними матеріалами, засобами пересування, військовою та 
спеціальною технікою чи іншим військовим майном шляхом зловживання службовим станови
щем. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, вима
ганням зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, засобів пере
сування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна шляхом зловживання 
службовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, 
привласненням, вимаганням зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних ма
теріалів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна 
шляхом зловживання службовим становищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації 
цих злочинів.

Тема 5. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із незаконним 
заволодінням наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами або 
їх аналогами та пов’язані із специфічними проявами зловживання службовим станови
щем.

Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із викраденням, привласненням, вима
ганням чи заволодінням наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами 
або їх аналогами, а також порушення встановлених правил обігу зазначеного майна, що вчиня
ється шляхом зловживання службовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 
пов’язаних із викраденням, привласненням, вимаганням чи заволодінням наркотичними засо
бами, психотропними речовинами та прекурсорами або їх аналогами, а також порушення вста
новлених правил обігу зазначеного майна, що вчиняється шляхом зловживання службовим ста
новищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації цих злочинів.

Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння документами, штампами, печатка
ми шляхом зловживання службовим становищем. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, 
пов’язаних із викраденням, привласненням, вимаганням документів, штампів, печаток, шляхом 
зловживання службовим становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 
викраденням, привласненням, вимаганням документів, штампів, печаток, шляхом зловживання 
службовим становищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації цих злочинів.

Тема 6. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із отриман
ням неправомірної вигоди.

Кримінальна відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомі
рної вигоди. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із прийняттям пропозиції, обі
цянки або одержанням неправомірної вигоди. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 
пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди. Особли
вості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцян
ки або одержанням неправомірної вигоди.

Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Об’єкт та об’єктивна сторона зло
чинів, пов’язаних із незаконним збагаченням. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 
пов’язаних із незаконним збагаченням. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочи
нів, пов’язаних із незаконним збагаченням.

Кримінальна відповідальність за зловживання впливом. Об’єкт та об’єктивна сторона зло
чинів, пов’язаних із зловживанням впливом. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, 
пов’язаних із зловживанням впливом. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, 
пов’язаних із зловживанням впливом.

Тема 7. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із підку-
пом.
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Кримінальна відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної ви
годи службовій особі. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із пропозицією, 
обіцянкою або наданням неправомірної вигоди службовій особі. Суб’єкт та суб’єктивна 
сторона злочинів, пов’язаних із пропозицією, обіцянкою або наданням неправомірної виго
ди службовій особі. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 
пропозицією, обіцянкою або наданням неправомірної вигоди службовій особі.

Кримінальна відповідальність за підкуп працівника підприємства, установи чи органі
зації. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом працівника підприємс
тва, установи чи організації. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підку
пом працівника підприємства, установи чи організації. Особливості кримінально-правової 
кваліфікації злочинів, пов’язаних із підкупом працівника підприємства, установи чи орга
нізації.

Кримінальна відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватно
го права незалежно від організаційно-правової форми. Об’єкт та об’єктивна сторона злочи
нів, пов’язаних із підкупом службової особи юридичної особи приватного права незалежно 
від організаційно-правової форми. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із 
підкупом службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- 
правової форми. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із пі
дкупом службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- 
правової форми.

Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги. Об’єкт та 
об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом особи, яка надає публічні послуги. 
Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із підкупом особи, яка надає публічні 
послуги. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із підкупом 
особи, яка надає публічні послуги.

Тема 8. Кримінальна відповідальність за корупційні злочини, пов’язані із злов
живанням владою, службовим становищем чи повноваженнями.

Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем. 
Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням владою або службовим 
становищем. Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням владою 
або службовим становищем. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, 
пов’язаних із зловживанням владою або службовим становищем.

Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Об’єкт та 
об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. 
Суб’єкт та суб’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- 
правової форми. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із 
зловживанням повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права не
залежно від організаційно-правової форми.

Кримінальна відповідальність за зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги. Об’єкт та об’єктивна сторона злочинів, пов’язаних із зловживанням пов
новаженнями особами, які надають публічні послуги. Суб’єкт та суб’єктивна сторона зло
чинів, пов’язаних із зловживанням повноваженнями особами, які надають публічні послу
ги. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів, пов’язаних із зловживанням 
повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Модуль 2. Курсова робота
У другому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до затверджених 

в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення тео-
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ретичних та практичних знань та вмінь, набутих у процесі засвоєння навчального матеріалу з 
дисципліни «Протидія насильству в сім’ї».

Конкретна мета КР полягає у поглибленому вивченні процесу доказування та порядку фо
рмування доказової бази під час кримінального провадження. При цьому завдання різняться 
між собою варіантами.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни.

№
п/п

Обсяг навчальних занять (год.)
Денна форма 

навчання
Заочна форма 

навчання
Назва теми

П
ра

кт
.

за
ня

тт
я

П
ра

кт
.

за
ня

тт
я

У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

иРчи У
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

иРчи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Модуль №1 «Кримінально-правові засади боротьби із корупційними злочинами»
1.1

Дефініція корупційного злочину
2 семестр 1 семестр

10 2 2
2 4 12 2 - 10

1.2 Правова основа та принципи протидії ко- 
рупційним злочинам в Україні. 10 2 2

2 4 11 1 - 10

1.3 Суб’єкти протидії корупційним злочи
нам в Україні. 10 2 2

2 4 7 1 - 6
2 семестр

1.4 Кримінальна відповідальність за коруп- 
ційні злочини, пов’язані із корисливими 
зловживаннями службовим становищем.

10 2 2
2 4 12 1 2 9

1.5 Кримінальна відповідальність за коруп- 
ційні злочини, пов’язані із незаконним 
заволодінням наркотичними засобами, 
психотропними речовинами та прекурсо
рами або їх аналогами та пов’язані із спе
цифічними проявами зловживання служ
бовим становищем.

10 2 2
2 4 12 1 2 9

1.6 Кримінальна відповідальність за коруп- 
ційні злочини, пов’язані із отриманням не
правомірної вигоди.

10 2 2
2 4 12 1 2 9

1.7 Кримінальна відповідальність за коруп- 
ційні злочини, пов’язані із підкупом. 10 2 2

2 4 9 - - 9

1.8 Кримінальна відповідальність за коруп- 
ційні злочини, пов’язані із зловживанням 
владою, службовим становищем чи пов
новаженнями.

11 2
1

2
2 4 15 1 2 12

1.9 Модульна контрольна робота №1 9 - 2 7 - - - -
Усього за модулем №1 90 17 34 39 90 8 8 74

Модуль №2 «Курсова робота»
2.1 Виконання та захист курсової роботи 30 - - 30 30 - - 30

Усього за 1 семестр 120 17 34 69 120 8 8 104
Усього за навчальною дисципліною 120 17 34 69 120 8 8 104

2.2. Завдання на курсову роботу.
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Теми курсових робіт розробляються провідними викладачами та затверджуються прото
колом випускової кафедри і доводяться до відома студента індивідуально і виконуються відпо
відно до методичних рекомендацій розроблених кафедрою. Наприклад, номер варіанту теоре
тичної частини та завдання дорівнює сумі трьох останніх цифр індивідуального навчального 
плану студента.

Час, потрібний для виконання курсової роботи складає 30 годин.
2.4.3. Перелік питань для підготовки до екзамену.
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, розробляються провідними 

викладачами та затверджуються протоколом засідання кафедри та доводяться до відома студен
тів.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Методи навчання
Під час практичних занять для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під 

час вивчення дисципліни «Кримінально-правові засади боротьби із корупційними злочинами» 
застосовуються такі методи : робота в малих групах, семінар-дискусія, мозкова атака, кейс, пре
зентація, рольова гра, дидактична гра тощо.

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, демонстрацій, самостійному 
вирішенні задач, роботі з навчальною літературою, аналізі та вирішенні задач з оцінки безпеки 
наземного обслуговування повітряних суден.

3.2. Рекомендована література
Базова література
3.2.1. Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній 

службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування : монографія / авт. кол.: 
В. В. Василевич, Т. Е. Василевська, В. Ф. Нестерович та ін. ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка, В.Л. Фе- 
доренка. -  Київ: Ліра-К, 2016. -  524 с.

3.2.2. Європейський досвід протидії корупції: теорія та практика. Аналітичний огляд / 
упоряд. І. Кржечковсткис, В. В. Тацієнко, С. С. Чернявський та ін.; Нац. акад. внутрішніх справ, 
за заг. ред. В. В. Чернєя. -  Київ, 2016. -  236 с.

3.2.3. Запобігання корупції у Збройних Силах України. Законодавство. Коментар: практ. 
посібник / упоряд. Ю. І. Руснак, А. В. Григоренко. -  Київ: Центр учбов. л-ри, 2016. -  299 с.

3.2.4. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. -  Харків 
: Право, 2013. -  424 с.

3.2.5. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» Станом 
на 5 вересня 2017 року. [текст] практ. посіб. / За заг. ред. Пєткова С.В. -  К. : «Центр учбової лі
тератури», 2017. -  512 с.

3.2.6. Савченко А. В. Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) : навч. 
посібник / А. В. Савченко ; Нац. акад. внутр. справ. -  Київ : Центр учбов. л-ри, 2016. -  168 с.

Допоміжна література
3.2.7. Антикорупція: відповіді на поширені питання щодо застосування національного ан- 

тикорупційного законодавства України : буклет / Укр. Фундація Правової Допомоги; редкол.: 
А. Галай, З. Загиней, К. Чумак, Асоціація юрид. кліник України. -  Б. м. : Б. в., 2016. -  18 с.

3.2.8. Боровик А. Класифікація та значення спеціальних видів звільнення від кримінальної 
відповідальності за корупційні злочини / А. Боровик // Вісник прокуратури. -  2016. -  № 4. -  С. 
92-100.

3.2.9. Дьомін Ю. Відсторонення та звільнення з посад осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з ними правопорушення / Ю. Дьомін // Вісник прокуратури. -  2016. -  № 2. -  С. 84-91.

3.2.10. Костенко О.М. Концепція протидії корупційній злочинності в Україні потребує но-
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вих підходів: основні тези [Текст] / О. М. Костенко, О. Ю. Бусол // Публічне право. -  2016. -  № 
2. -  С. 143-151.

3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті
3.3.1. Офіційний портал ВРУ: http://rada.gov.ua/
3.3.2. Законодавство України. Міжнародні акти: zakon.rada.gov.ua.
3.3.3. Офіційний сайт МВС: http://mvs.gov.ua

4. РЕЙТИНГо в а  с и с т е м а  о ц ін ю в а н н я  н а б у т и х  
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ.

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в 
балах відповідно до табл.4.1, 4.2.

Таблиця 4.1
Максимальна кількість балів

Денна форма Заочна форма
навчання навчання

Вид навчальної роботи Модуль №1

Відповідь на практичному занятті з основних питань 1 семестр 1 семестр
(з врахуванням СРС) 7бх5 =35 8бх4 =32

Виконання експрес-контрольної роботи (з врахуван
ням СРС) 5 14

Розв’язання ситуаційних задач 5 14
Для допуску до виконання модульної контрольної 
роботи №1 студент має набрати не менше 27 балів -

Виконання модульної контрольної роботи № 1 15 -
Усього за модулем №1 60 60

Семестровий екзамен 40 40
Усього за дисципліною 100

Таблиця 4.2
1 семестр

Модуль №2 Мах
кількість

балівВид навчальної роботи

Виконання курсової роботи 50
Захист курсової роботи 50

Виконання та захист курсової роботи 100
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку.
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульно
го контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок, у ба
лах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за наці
ональною шкалою та шкалою БСТБ.

http://rada.gov.ua/
http://mvs.gov.ua/
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4.5. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шка
лою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 
книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./О, 65/Задов./Е 
тощо.

4.6. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами вико
нання та захисту курсової роботи, крім відомості модульного контролю, заноситься також до 
навчальної картки та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./О, 65/Задов./Е тощо.

4.7. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейти- 
нговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до 
диплома.
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(Ф 03.02 -  01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМ] НТА

№
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

№
зміни

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено
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