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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом: 1-2
Семестр:2-3
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне:2
- самостійна робота:4
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Заочна
Лекції:

16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент» є
процес мотивації та управління мотивацію персоналу у сучасних умовах
функціонування організацій різних форм власності.
Метою вивчення дисципліни є: розширення та поглиблення знання в
галузі основ теорії та практики мотиваційного менеджменту; формування умінь
і навичок майбутніх фахівців щодо мотивації різних категорій працівників і
колективів в практиці управління.
Передумови для вивчення дисципліни. Вивченню дисципліни
«Мотиваційний менеджмент» передує засвоєння наступних навчальних
дисциплін: «Психологія», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Основи
підприємництва», тощо.
Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Мотиваційний
менеджмент» тісно повзано з навчальними дисциплінами: «Управління
освітніми
системами»,
«Конфліктологія»,
«Кадровий
менеджмент»,
«Управління проектною командою», «Аудит і оцінювання в управлінській
діяльності».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі
результати навчання:
1. Знання:
- сутності основних понять і категорій мотиваційного менеджменту та
управління;

- теоретико-методологічних засад мотивації трудової діяльності як
складової соціально-трудових відносин;
- характеристик та прикладних аспектів використання сучасних теорій
мотивації у практиці управління;
- методологічних аспектів оцінювання стану матеріальної мотивації в
організації;
- структури і технології розроблення компенсаційного пакету;
- технології проектування основної заробітної плати за різних підходів до
її побудови;
- технології оцінювання посад і робіт та формування грейдів з оплати
праці;
- вимог до побудови преміального положення: вибору показників, умов
преміювання, визначення розмірів премій і періодичності преміювання;
- порядку встановлення доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових
окладів.
2. Уміння:
- оцінювати стан матеріальної мотивації в організації й проектувати
заходи щодо її удосконалення;
- розробляти конкурентоспроможний компенсаційний пакет для різних
категорій персоналу;
- визначати оптимальну структуру компенсаційного пакета для різних
категорій персоналу;
- визначати основні чинники диференціації заробітної плати різних
категорій персоналу та враховувати їх під час розроблення тарифних умов й
інших складових заробітної плати;
- визначати економічну доцільність вибору того чи іншого підходу до
проектування основної заробітної плати, розробляти тарифні умови оплати
праці в організації за різних підходів до їх побудови;
- оцінювати посади, формувати грейди та установлювати
міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці.
3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності;
- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та
оприлюднення результатів наукової праці;
4. Автономність та відповідальність:
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Природа мотивації та її роль в системі управління.
Поняття про мотивацію, її необхідність в управлінні. Місце мотивації в
системі управління, її зв’язок з іншими функціями менеджменту: плануванням,
організацією, контролем, прийняттям рішень тощо. Мотиваційний менеджмент
як навчальна дисципліна, його місце в системі управлінських, психологічних,
педагогічних дисциплін, предмет, об’єкт вивчення, структура, основні функції.
Мотиваційний менеджмент як вид діяльності, його принципи і методи.
Характеристика основних цілей та завдань мотиваційного менеджменту на
сучасному етапі управління організаціями.
Мотивація як процес. Скорочена, розгорнута, внутрішньо-організована,
зовнішньо-організована моделі мотиваційного процесу. Стадії мотиваційного

процесу. Елементи мотиваційного процесу. Потреби як основа мотивації, їх
види і властивості. Поняття про мотиви діяльності. Зв’язок мотивів і потреб,
мотивів і спрямованості особистості. Класифікація мотивів. Мотиваційна сфера
особистості. Стимули, стимулювання. Класифікація стимулів. Мотиваційні
характеристики особистості: спрямованість, установки, інтереси, ідеали,
очікування та інші. Складність мотивації персоналу в управлінні.
Тема 2. Характеристика основних видів мотивації.
Матеріальна мотивація як прагнення до більш високого рівня життя.
Трудова мотивація, її специфіка. Статусна мотивація як рушійна сила
поведінки людини. Застосування нормативної мотивації в управлінні.
Характеристика примусової мотивації. Стимулювання як вид мотивації.
Порівняльна характеристика та взаємодія внутрішньої (процесійної) і
зовнішньої мотивації. Позитивна мотивація, її види. Вплив негативної
мотивації на поведінку робітника.
Види мотивації за рівнем
інтенсивності. Закон Еркса-Додсона.
Демотивація персоналу.
Види мотивації за формами соціальної поведінки працівників: мотивація
саморозвитку, досягнення, самоствердження, ідентифікації з іншими людьми,
спілкування, симпатії, допомоги , агресії.
Тема 3. Аналіз еволюції концепцій мотивації.
Історія розвитку управління мотивацією до кінця ХІХ століття. Наукові
засади управління мотивацією. Роль Ф. Тейлора та інших представників
наукової школи у формуванні мотиваційного менеджменту. Внесок в розвиток
мотиваційного менеджменту А. Файоля (адміністративна школа управління).
Хоуторнські експерименти. Школа людських відносин в управлінні.
Психологічні теорії мотивації: теорія гомеостазу, теорія прагнення до
середнього рівня напруги, психоаналітична теорія мотивації З.Фрейда.
Первинні теорії мотивації: теорія «Х», «У» Д. Мак-Грегора, теорія «Z» У.
Оучі.
Змістовні мотиваційні теорії. Теорія ієрархії потреб А.Маслоу. Теорія
існування зв’язку і зростання К. Альдерфера. Теорія набутих потреб Д. МакКлелланда. Теорія двох факторів Ф. Герцберга .
Процесійні теорії мотивації. Теорія очікувань В. Врума. Теорія
справедливості С. Адамса. Теорія визначення завдань Е. Лока.
Комплексні теорії мотивації. Теорія М. Портера та Е. Лоулера:
сполучення елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Концепція
партисипативного управління. Теорія підсилення мотивації Б. Скіннера:
залежність поведінки від колишнього досвіду робітника. Сучасна система
поглядів на управління мотивацією персоналу.
Тема 4. Моніторинг мотиваційного середовища.
Методи вивчення мотивації. Проведення анкетування з метою виявлення
потреб працівників. Тестування як метод аналізу мотивації персоналу. Метод
експертних оцінок. Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки особливостей
мотивації підлеглих.Спостереження як метод вивчення мотиваційого
середовища. Аналіз біографічних фактів як інструмент вивчення мотивації
працівників. Оцінка ефективності управління мотивацією, її форми і методи.

Тема 5. Моделі та методи матеріального стимулювання.
Природа фінансових стимулів. Принципи організації оплати праці.
Система організації заробітної платні, її складові. Особливості тарифної
системи. Форми і системи заробітної платні: погодинна , відрядна, інші.
Структура оплати праці персоналу. Базовий оклад і надбавки. Змінна
частина заробітної плати: комісійні, премії та бонуси, участь у прибутках,
участь в акціонерному капіталі. Преміювання, класифікація премій. Пільги і
соціальний пакет. Гнучка програма додаткових виплат і соціальних послуг, її
зміст та переваги. Матеріальне стимулювання різних категорій працівників.
Умови створення ефективної системи стимулювання праці. Можливі проблеми
у матеріальному стимулюванні працівників.
Політика оплати праці та стратегія організації. Особливості оплати праці
на підприємствах різних форм власності.
Тема 6. Технології нематеріальної мотивації підлеглих.
Поняття про методи мотивації.
Організаційні методи мотивації:
регламентація діяльності. розпорядження, залучення до управління, мотивація
перспективою. Методи дисциплінарного впливу. Мотивація визначенням цілей.
Делегування як форма наділення владою. Кар’єра робітника, її вплив на
мотивацію.Контроль та оцінка діяльності.
Морально-психологічні методи мотивації: похвала, визнання, повага,
довіра, одобрення, підтримка. Переконання персоналу як метод мотивації.
Навіювання як метод мотивації. Маніпуляція як метод мотиваційого впливу.
Використання нейро-лінгвістичного програмування в процесі мотивації
персоналу.
Методи задоволення основних потреб підлеглих (згідно теорії А.
Маслоу). Винагорода як метод позитивного підкріплення. Зміст внутрішньої та
зовнішньої винагороди. Рекомендації по управлінню винагородою. Критика як
метод негативної мотивації. Психологічний механізм дії покарання.
Рекомендації по використанню покарання в управлінні.
Тема 7. Мотивація різних категорій працівників.
Персонал як об’єкт мотиваційного впливу. Структура і специфіка
персоналу підприємства.
Необхідність
врахування
індивідуальних
психологічних якостей особистості при її мотивації: типу характеру, типу
темпераменту, рівня інтелекту працівника.
Особливості мотивації працівників залежно від їх віку та досвіду роботи.
Мотивація нових робітників, їх орієнтація (загальна, спеціальна) та адаптація
(професійна,
психофізіологічна,
соціально-психологічна).
Мотивація
досвідчених працівників. Мотивація менеджерів. Особливості мотивації
організаційної поведінки жінок.
Особливості мотивації персоналу на підприємствах різної форми
власності: приватної, колективної державної, спільної; на різних етапах
життєвого циклу організації.
Особливості мотивації персоналу в різних національних культурах.
Проблеми мотивації працівників підприємств України.
Тема 8. Мотиваційні механізми коригування поведінки персоналу.

Механізми мотивації колективу, команди, робочої групи. Корпоративна
культура як механізм мотивації колективу. Формування організаційної
лояльності у персоналу. Мотивація персоналу при організації нововведень.
Мотивація інноваційної активності персоналу.
Мотивація підвищення кваліфікації персоналу. Мотивація підвищення
рівня трудової дисципліни.
Мотиваційний вплив на процеси плинності персоналу. Мотивація
скорочення персоналу.
Зміст роботи і мотивація. Вплив на мотивацію працівника дизайну,
спрощення, розширення, ротації, збагачення робочих завдань. Складність
завдань і мотивація. Нормування праці та мотивація. Застосування моделі
збагачення змісту праці.
Умови на робочому місці та мотивація персоналу. Вимоги до умов на
робочому місці: інформаційні, економічні, фізіологічні, ергономічні, технічні,
організаційні, санітарно-гігієнічні та інші.
Впровадження системи мотивації персоналу організації.
Тема 9. Мотиваційний потенціал менеджера
Менеджер як суб’єкт управління мотивацією підлеглих. Специфіка
управлінської діяльності. Вимоги до якостей менеджера. Вплив характеристик
особистості менеджера на його мотиваційний потенціал.
Природа і характеристики влади як інструмента мотивації підлеглих.
Прагнення до влади в мотиваційній системі особистості. Теорії мотивації
влади. Мотиваційна ефективність особистісних та організаційних джерел влади
менеджерів.
Мотиваційний аспект лідерства в управлінні, характеристика основних
стилів лідерства, їх мотиваційна ефективність.
Стрес як специфічна особливість управлінської діяльності. Вплив стресу
на стан здоров’я і мотиваційну ефективність. Причини і симптоми стресу.Дії,
які можуть попередити або послабити стрес.
Самомотивація як засіб підвищення ефективності діяльності.
Конструктивні установки. Підвищення впевненості. Самонавіювання.
Самопереконання. Визначення пріоритетів у виконанні завдань. Самооцінка і
самоконтроль. Визначення і застосування самовинагороди і санкцій за
виконання завдань.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Природа мотивації та її роль в системі управління.
Тема 2. Характеристика основних видів мотивації.
Тема 3. Аналіз еволюції концепцій мотивації.
Тема 4. Моніторинг мотиваційного середовища.
Тема 5. Мотивація різних категорій працівників.
Тема 6. Мотиваційні механізми коригування поведінки персоналу.
Тема 7. Мотиваційний потенціал менеджера.

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова
освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння
навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, вільний від
обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи фіксується в
академічному журналі окремою графою. Результативність виконання
конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в
академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й
вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного
матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які
студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, особистого
рейтингу.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Мотиваційний менеджмент»
становить 88 год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для
засвоєння теоретичних знань з дисципліни «Мотиваційний менеджмент»:

опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного
матеріалу з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової
літератури;

підготовка до семінарських занять;

вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;

пошукова робота з електронними джерелами;

підготовка і написання рефератів;

підготовка студентів до проведення поміжного (модульного)
контролю та заліку.
Розподіл годин на виконання СРС
№з/п
Вид самостійної роботи
Кількість годин
1. Опрацювання лекційного матеріалу
5 (2) год.
2. Підготовка до семінарських занять
18 (2) год.
3. Підготовка до модульного (проміжного)
4 (4) год.
контролю
4. Опрацювання
тем,
винесених
на
48(88) год.
самостійну підготовку, в тому числі
конспектування за заданим планом
5. Робота з інтернет-ресурсами
3 (10)год.
6. Підготовка і написання рефератів
10 (10)год.
Завдання для самостійної роботи студентів
Назва теми
Тема 1.
Природа

Зміст самостійної роботи студентів

Кількіс
ть
годин

Перелік питань:
1. Місце мотивації в системі управління, її

10 (12)

Форми
звітності
Конспект,
опитування

мотивації та її
роль в системі
управління

Тема 2.
Характеристик
а
основних
видів мотивації

Тема 3. Аналіз
еволюції
концепцій
мотивації

Тема
4.
Моніторинг
мотиваційного
середовища

Тема 5. Моделі
та
методи
матеріального
стимулювання

Тема
6.
Технології
нематеріальної
мотивації
підлеглих

зв’язок з іншими функціями менеджменту.
2. Мотиваційний менеджмент як вид діяльності,
його принципи і методи, основні цілі та
завдання.
3. Потреби як основа мотивації, їх види і
властивості. Поняття про мотиви діяльності.
4. Мотиваційні характеристики особистості.
5. Складність мотивації персоналу в управлінні.
Перелік питань:
1. Характеристика примусової мотивації.
2. Порівняльна характеристика та взаємодія
внутрішньої і зовнішньої мотивації.
3. Позитивна мотивація, її види. Вплив
негативної мотивації на поведінку робітника.
4. Види мотивації за формами соціальної
поведінки працівників.
Перелік питань:
1. Роль Ф. Тейлора та інших представників
наукової школи у формуванні мотиваційного
менеджменту.
2.
Внесок
в
розвиток
мотиваційного
менеджменту А. Файоля (адміністративна
школа управління). Хоуторнські експерименти.
3. Школа людських відносин в управлінні.
4. Первинні теорії мотивації: теорія «Х», «У» Д.
Мак-Грегора, теорія «Z» У. Оучі і т.д.
Перелік питань:
1. Метод експертних оцінок.
2. Співбесіда (інтерв’ю) як інструмент оцінки
особливостей мотивації підлеглих.
3.
Спостереження
як
метод
вивчення
мотиваційого середовища.
4. Аналіз біографічних фактів як інструмент
вивчення мотивації працівників.
5. Тест та анкетування як методи вивчення
мотиваційого середовища
Перелік питань:
1. Структура оплати праці персоналу. Базовий
оклад і надбавки.
2. Преміювання, класифікація премій. Пільги і
соціальний пакет.
3. Політика оплати праці та стратегія
організації.
4. Особливості оплати праці на підприємствах
різних форм власності.
5. Умови створення ефективної системи
стимулювання праці.
Перелік питань:
1. Переконання персоналу як метод мотивації.
2. Навіювання та маніпуляція як методи
мотивації мотиваційого впливу.
3.
Винагорода
як
метод
позитивного
підкріплення. Зміст внутрішньої та зовнішньої
винагороди.
Рекомендації по управлінню

10 (12)

Конспект,
відповіді
питання

10 (12)

Конспект,
опитування,
перевірка
огляду
джерел з теми

9 (12)

Конспект,
відповіді
проблемні
питання

9 (12)

Конспект,
опитування,
перевірка
огляду
Інтернет
джерел

9 (12)

Конспект,
опитування

винагородою.
4. Критика як метод негативної мотивації.
5. Психологічний механізм дії покарання.
Рекомендації по використанню покарання в
управлінні.
Тема
7. Перелік питань:
Мотивація
1. Необхідність врахування індивідуальних
різних
психологічних якостей особистості при її
категорій
мотивації.
працівників
2.
Особливості
мотивації
організаційної
поведінки жінок.
3. Особливості мотивації персоналу на різних
етапах життєвого циклу організації.
4. Проблеми мотивації працівників підприємств
України.
5. Особливості мотивації персоналу на
підприємствах різної форми власності.
6. Особливості мотивації персоналу в різних
національних культурах.
Тема
8. Перелік питань:
Мотиваційні
1. Зміст роботи і мотивація. Застосування моделі
механізми
збагачення змісту праці.
коригування
2. Умови на робочому місці та мотивація
поведінки
персоналу. Вимоги до умов на робочому місці.
персоналу
3. Впровадження системи мотивації персоналу
організації.
4. Впровадження системи мотивації персоналу
організації.
Тема
9. Перелік питань:
Мотиваційний 1. Вимоги до якостей менеджера.
потенціал
2.
Стрес
як
специфічна
особливість
менеджера
управлінської діяльності. Причини і симптоми
стресу.
3.
Самонавіювання.
Самопереконання.
Визначення пріоритетів у виконанні завдань.
4. Самооцінка і самоконтроль. Визначення і
застосування самовинагороди і санкцій за
виконання завдань.
Разом:

9 (12)

Конспект,
опитування

9 (12)

Конспект,
опитування

9 (112)

Конспект,
опитування

88 (112)

Теми рефератів:
1. Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління.
2. Психологічні аспекти мотивації поведінки людей.
3. Сучасні приклади мотивації персоналу у провідних вітчизняних і
зарубіжних компаніях.
4. Зв’язок мотивації з іншими функціями менеджменту.
5. Мотиваційна сфера особистості.
6. Місце мотивації в соціально-психологічній структурі особистості.
7. Спонукальні мотиви активності поведінки людей.
8. Роль статусної мотивації в активізації поведінки працівників.

9 . Внесок українського вченого М. І. Туган-Барановського в розвиток
теорії мотиваційного менеджменту.
10. Сучасні приклади застосування змістовних мотиваційних теорій у
провідних компаніях світу.
11. Специфіка застосування змістовних мотиваційних теорій на
вітчизняних підприємствах.
12. Сучасні приклади застосування процесуальних мотиваційних теорій у
провідних організаціях світу.
13. Специфіка застосування процесуальниих мотиваційних теорій на
вітчизняних підприємствах.
14. Приклади застосування методів мотивації на провідних
підприємствах України і країн світу.
15. Узагальнення досвіду застосування винагороди і покарання у
провідних організаціях.
16. Специфіка мотивації працівників залежно від стажу їх роботи.
17. Особливості мотивації працівників різних типів темпераменту.
18. Особливості мотивації персоналу на підприємствах різних форм
власності.
19. Застосування концепції збагачення праці у практиці мотиваційного
менеджменту.
20. Вплив змісту праці на мотивацію працівників.
21. Застосування матеріальної мотивації у провідних компаніях України і
держав світу.
22. Сучасні системи матеріального стимулювання працівників.
23. Специфіка мотивації колективу на різних етапах його розвитку.
24. Досвід провідних компаній з формування корпоративної культури.
25. Особливості мотивації колективів різних типів.
26. Узагальнення досвіду використання мотиваційного потенціалу
успішними менеджерами.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6. 1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота
6.3. Форми підсумкового контролю: залік
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове
розв’язання тестових завдань, письмове виконання модульної контрольної
роботи, конспект питань що виносяться на самостійне вивчення.
Приклади тестових завдань:
1. Цінність винагороди працівника організації – це:
1. Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.
2. Передбачення ставлення працівника до виконання своїх функцій.
3. Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, який
дістав певну винагороду.
4. Передбачення поведінки працівника.

2. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій
мотивації:
1. Змістовні та організаційні.
2. Змістовні та процесуальні.
3. Процесуальні та матеріально-грошові.
4. Змістовні та грошові.
3. Основною формою матеріального стимулювання персоналу організації є:
1. Премії.
2. Премії та цінні подарунки.
3. Цінні подарунки та заробітна плата.
4. Заробітна плата.
4. Мотивація базується на:
1. Потребах і самовираженні.
2. Потребах і винагородах.
3. Винагородах і задоволенні окремих людей.
4. Задоволенні всіх людей.
5. До первинних потреб відносяться:
1. Психологічні.
2. Фізіологічні.
3. Економічні.
4. Матеріальні
6. До процесних теорій мотивації не відносять:
1. Теорію очікувань Врума.
2. Теорію Туган-Барановського.
3. Теорію Портера і Лоулера.
4. Теорію справедливості.
7. Теорія мотивації Мак-Клелланда передбачає враховувати такі основні
потреби:
1. Влади і причетності.
2. Успіху і влади.
3. Влади, успіху, причетності.
4. Влади і економічної зацікавленості.
8. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:
1. Гігієнічні та економічні.
2. Економічні та психологічні.
3. Гігієнічні та психологічні.
4. Гігієнічні та мотиваційні.
9. До змістовних теорій мотивації не відносяться:
1. Теорія Мак-Клелланда.

2. Теорія Маслоу.
3. Теорія очікувань Врума.
4. Теорія Туган-Барановського.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових
екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», «не
зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення балів
подана в таблиці 1.
Таблиця 1.
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Підсумковий бал
90-100
89-70
51-69
26-50
1-25

Оцінка за традиційною шкалою
залік
зараховано
не зараховано

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за
поточний та проміжний контроль.
Критерії оцінювання поточного та проміжного контролю визначаються
Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти в умовах ЄКТС, яке прийнято в університеті із урахуванням
вагових коефіцієнтів:
– поточного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,7;
– проміжного контролю:
для дисциплін, що завершуються заліком – 0,3.
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його
оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних
досягнень студентів (табл. 2):
Таблиця 2.
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Рівні навчальних 100досягнень
бальна

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка

Практична підготовка

Відмінний

Достатній

Задовільний

Незадовільний

Неприйнятний

шкала

Студент

100…90

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки,
робить аргументовані висновки,
рецензує відповіді інших студентів,
творчо виконує індивідуальні та
колективні завдання; самостійно
знаходить додаткову інформацію та
використовує її для реалізації
поставлених перед ним завдань;
вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення
власних знань

може аргументовано
обрати раціональний
спосіб виконання
завдання й оцінити
результати власної
практичної діяльності;
виконує завдання, не
перед-бачені навчальною
програмою; вільно
використовує знання для
розв’язання поставлених
перед ним завдань

89….70

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на
практиці; узагальнює і систематизує
навчальну інформацію, але допускає
незначні огріхи у порівняннях,
формулюванні
висновків,
застосуванні теоретичних знань на
практиці

за зразком самостійно
виконує практичні
завдання, передбачені
програмою; має стійкі
навички виконання
завдання

69…51

володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на рівні
запам’ятовування відтворює певну має елементарні, нестійкі
частину навчального матеріалу з навички виконання
елементами логічних зв’язків, знає завдань
основні поняття навчального матеріалу

50…26

має фрагментарні знання (менше
половини) при незначному загапланує та виконує
льному обсязі навчального матечастину завдання за
ріалу; відсутні сформовані уміння та
допомогою викладача
навички; під час відповіді допущено
суттєві помилки

25…1

студент не
матеріалом

володіє

виконує лише елементи
завдання, потребує
навчальним постійної допомоги
викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять.
Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними
індивідуальної та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».
Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3.
Таблиця 3.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських заняттях
Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко
та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому
обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом,
послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються
при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не
здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації,
не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та
помилки.

2 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним
матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.

1 бал

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання,
що потребують однослівної відповіді.

0 балів

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та
не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

Після
завершення
вивчення
дисципліни
викладач
виводить
середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 4.)
з відповідним ваговим коефіцієнтом.
Таблиця 4.

Таблиця переведення середньозваженого балу
за 100-бальною шкалою

100бальна
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81

сер. бал
4,97–5,00
4,94-4,96
4,91–4,93
4,87–4,90
4,84–4,86
4,80–4,83
4,76–4,79
4,72–4,75
4,68–4,71
4,64–4,67
4,60–4,63
4,55–4,59
4,50–4,54
4,45–4,49
4,40–4,44
4,35–4,39
4,30–4,34
4,25–4,29
4,20–4,24
4,15–4,19

100бальна
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61

сер. бал
4,10–4,14
4,05–4,09
4,00–4,04
3,95–3,99
3,90–3,94
3,85–3,89
3,80–3,84
3,75–3,79
3,70–3,74
3,65-3,70
3,60–3,64
3,55–3,59
3,50–3,54
3,45–3,49
3,40–3,44
3,35–3,39
3,30–3,34
3,25–3,29
3,20–3,24
3,15–3,19

100бальна
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

сер. бал
3,10–3,14
3,05–3,09
3,00–3,04
2,96–2,99
2,93–2,95
2,90–2,92
2,87–2,89
2,84–2,86
2,81–2,83
2,78–2,80
2,75–2,77
2,70–2,74
2,65–2,69
2,60–2,64
2,55–2,59
2,50–2,54
2,45–2,49
2,40–2,44
2,35–2,39
2,30–2,34

100бальна
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

сер. бал
2,25–2,29
2,20–2,24
2,15–2,19
2,10–2,14
2,05–2,09
2,00–2,04
1,95–1,99
1,90–1,94
1,85–1,89
1,80–1,84
1,75–1,79
1,69–1,74
1,63–1,68
1,57–1,62
1,51–1,56
1,45–1,50
1,39–1,44
1,33–1,38
1,27–1,32
1,21–1,26

100бальна
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

сер. бал
1,15–1,20
1,09–1,14
1,03–1,08
0,97–1,02
0,91–0,96
0,85–0,90
0,79–0,84
0,73–0,78
0,67–0,72
0,61–0,66
0,55–0,60
0,49–0,54
0,43–0,48
0,37–0,42
0,31–0,36
0,25–0,30
0,19–0,24
0,13–0,18
0,07–0,12
0,01–0,06

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака
після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною шкалою,
яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів за
поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до
цілих.
Кількість балів, отриманих студентом за поточний контроль, виставляється
викладачем у відповідній графі академічного журналу до проведення
проміжного контролю.
8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» –
для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним
оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою
(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3.
8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня
опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій програмі
навчальної дисципліни.
Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після
закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами
поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий коефіцієнт – 0,3)
контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти під час
заліку не передбачено.
Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, визначені
в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за

поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16
балів).
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Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні
кафедри до початку навчального року

