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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

18 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є засвоєння й свідоме використання 

сучасних закономірностей, зв’язків і відносин між організаційними складниками структури 

суб’єктів господарської діяльності, що формують процес проєктування ефективної 

організації з погляду системного і ситуативного підходу до управління та відображають 

сутність і зміст організаційних змін для прийняття ефективних управлінських рішень в 

умовах невизначеності та ризику. 

Метою викладання навчальної дисципліни  «Організаційне проєктування» є: 

формування  та розвиток у здобувачів вищої освіти загальних і фахових компетентостей, 

щодо обґрунтування проєктних рішень у сфері раціональної організації діяльності суб’єктів 

господарювання, прогнозування та проєктування розвитку організаційних систем з 

використанням сучасних технологій і методів галузі організації виробництва, проєктного 

аналізу, управління проєктами, планування, контролю й управління організаційною 

поведінкою для створення нових конкурентоспроможних організацій та/або вдосконалення 

(підвищення ефективності діяльності) тих, що вже здійснюють господарську діяльність. 

 Передумови для вивчення дисципліни теоретичною та методологічною базою 

вивчення дисципліни є знання з  економіки підприємства, менеджменту, маркетингу, 

технологій і методів прийняття управлінських рішень.  

 Міждисциплінарні зв’язки вивчення окремих тем дисципліни «Організаційне 

проєктування» тісно пов’язано з такими предметами як: «Економічне управління діяльністю 

суб’єктів господарювання», «Управління проєктами та ризиками», «Економіка і організація 

інноваційної діяльності», «Стратегічний менеджмент». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб’єктів господарювання». 

 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні 

результати навчання за дисципліною 

Шифр  

компе

тентно

сті 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність  проведення 

досліджень  на відповідному 

рівні 

ПРН 1.  

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах 

ПРН 3. Проєктувати ефективні системи 

управління організаціями 

ЗК2.    Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

ПРН 7.  

 

 

 

 

 Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом) 

ЗК6.    Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ПРН 1.  

 

 

 

 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  

СК 2.  Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі 

та критерії, за якими 

організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти 

і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани  

ПРН 2 

 

 

 

 

 

Ідентифікувати проблеми в організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення 

СК 4 Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 3. 

 

 

Проєктувати ефективні системи 

управління організаціями. 

СК 5 Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

ПРН 3. 

 

 

Проєктувати ефективні системи 

управління організаціями. 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 



колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом) 

СК 7 Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

ПРН 4 Обґрунтовувати та управляти 

проєктами, генерувати підприємницькі 

ідеї 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом) 

СК 9 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

ПРН 1. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб’єкті 

господарювання, управляти 

впровадженням змінам, здійснюючи їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення, в 

тому числі у відповідності до 

міжнародних стандартів 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та 

вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних 

задач 

СК 11 Здатність організовувати та 

адмініструвати діяльність 

суб’єктів господарювання у 

відповідності до стратегічної 

мети та обраної стратегії 

розвитку в умовах 

невизначеності. 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб’єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності суб’єкта 

господарювання, визначати 

необхідні організаційні зміни 

та управляти їх 

впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування 

ПРН 15. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб’єкті 

господарювання, визначати необхідні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в умовах невизначеності 

 

 

 

 

 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.    ПРН 1 ПРН 3   

ЗК 2.   ПРН 7, ПРН 12  

ЗК 6.    ПРН 6 

ЗК 7.  ПРН 1    

СК 2.  ПРН 2   

СК 4.  ПРН 3   

СК 5.  ПРН 3 ПРН 7, ПРН 12  

СК 7.  ПРН 4 ПРН 12  

СК 9. ПРН 1  ПРН 10 ПРН 6 

СК 11.    ПРН 14 

СК 12.    ПРН 15 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
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о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
ії

 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
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о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

А
у

д
и

то
р

н
і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р

ак
ти

ч
н

і)
 

Л
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о
р
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о

р
н

і 

К
о

н
су

л
ь
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ц
ії

 

Ін
д

и
в
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у
а
л
ь
н

і 

за
н

я
тт

я
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о

та
 

1 Теоретичні засади 

організаційного 

проєктування 

4 2 2    4       8 

2 Сучасні підходи до 

проєктування 

організаційних 

структур управління 

суб’єктів 

господарської 

діяльності 

4 2 2    4 2 2     6 

3 Діагностика 

організаційної 

системи суб’єкта 

господарської 

діяльності 

8 4 4    4       12 

4 Організаційний 

дизайн виробничих 

систем 

6 4 2    7 2  2    10 

5 Організаційне 

проєктування 

підсистем 

управління 

діяльністю 

4 2 2    7       11 



суб’єктів 

господарювання  

6 Організаційне 

проєктування 

соціосистеми 

суб’єкта 

господарської 

діяльності та 

розробка проєктів 

організації праці 

персоналу  

4 2 2    7 2  2    10 

7 Планування та 

впровадження 

організаційних 

проєктних рішень 

4 2 2    7       11 

8 Оцінка 

ефективності 

реалізації 

організаційних 

проєктів 

4 2 2    6 2 2     10 

9 Консультація 2    2          

10 Підготовка до 

підсумкового 

контролю 

      30       30 

11 Підготовка до 

проміжного 

контролю 

      4       4 

Разом: 40 20 18  2  80 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні засади організаційного проєктування 

Феномен організації.  Поняття організації. Організація як складна система. Цілі 

організації (цілі-завдання, цілі-орієнтири, цілі-системи) та їх інтегрування. Ієрархія в 

організації, формальна й неформальна структура в ній. Моделі й різновиди організації.  

Основні закони організації. Залежність, закономірність та закон у організації діяльності. 

Різниця між законами організації та законами для організації. Загальні й частні закони 

організації. Закон синергії, закон розвитку, закон самозбереження, закон аналізу та синтезу, 

закон композиції й пропорційності, закон інформованості. Порядку формування логічної 

бази управлінського та виробничого процесу.  Розвиток організації. Еволюція організаційних 

форм. Життєвий цикл організації. Стадії та етапи організаційного розвитку підприємства. 

Організаційні протиріччя. Організаційні зміни. Сутність та основні завдання організаційного 

проєктування у сучасних умовах функціонування суб’єктів господарювання Предмет, об’єкт 

і методи організаційного проєктування. Методи та етапи організаційного проєктування.  

 

Тема 2. Сучасні підходи до проєктування організаційних структур управління 

суб’єктів господарської діяльності 

Огляд сучасних тенденцій розвитку організаційного дизайну. Практичні аспекти 

формування горизонтальних структур управління. Кластерні форми організації діяльності 

суб’єктів господарювання. Зміст концепції якості в управління діяльністю організації. 



Загальна характеристика процесу впровадження концепції якості в управління. Сутність та 

значення реінжинірингу для визначення та впровадження організаційних змін. Теоретичні 

засади здійснення реінжинірингу бізнес-процесів. Переваги та недоліки використання 

реінжинірингу в організаційному дизайні. Сутність аутсорсингу. Аутсорисинг як інструмент 

формування мережевих організаційних структур. Методичні засади здійснення аутсорсингу. 

Віртуалізація бізнес-систем як модель організації діяльності суб’єктів господарювання. 

Специфіка фасилітаційних процедур. Використання процедур фасалітації в організаційному 

дизайні. 

Тема 3. Діагностика організаційної системи суб’єкта господарської діяльності 

Місце організаційної діагностики у проєктуванні організаційних систем суб’єктів 

господарської діяльності. Напрями здійснення організаційної діагностики. Сутність й 

завдання організаційної діагностики. Загальна та локальна організаційна діагностика. 

Поняття «організаційна проблема». Сутнісні, соціокультурні й ситуаційні проблеми. 

Способи формування переліку й опису проблем організації. Етапи організаційної 

діагностики. Підготовка до проведення діагностики. Формування сукупності оціночних 

показників. Вибір джерел і носіїв інформації про стан системи. Кількісна оцінка рівня 

організації в системі. Експертиза оціночних показників. Підготовка й представлення звіту 

про стан організації в системі. Діагностичні системи. Етапи процесу впровадження 

діагностичної системи на підприємстві. Організаційна самодіагностика. Специфіка 

організаційної самодіагностики. Основні методи проведення самодіагностики.  

Система показників організаційної діагностики.  Загальні показники організаційного 

рівня суб’єкта господарської діяльності. Аналітичні показники рівня організації 

виробництва. Показники для аналізу рівня організації праці. Показники рівня організації 

управління. Вплив техніко-технологічного рівня підприємства на його загальний рівень 

організації. Виявлення управлінських помилок. Аналіз організаційних патологій. 

Діагностика конфліктів. Типологія конфліктів. Основні стадії перебігу конфлікту. Методи 

профілактики виникнення конфліктів. Методи управління  конфліктом. Система показників 

організаційної діагностики. Основні показники, що характеризують організацію 

виробництва. Показники організації праці на підприємстві. Показники рівня організації 

управління підприємством. Показники технічного рівня техніко-технологічної бази 

підприємства. Показники визначення загального техніко- технологічного рівня 

підприємства. Ознаки оцінювання відповідності технологічного обладнання вимогам щодо 

якості продукції. 

Звіт за результатами організаційної діагностики.  Призначення звіту. Структура звіту. 

Ключові аспекти звіту. Способи представлення звіту. 

 

Тема 4. Організаційний дизайн виробничих систем 

Системний підхід в організаційному проєктуванні. Поняття й класифікація систем за 

основними критеріями. Властивості систем. Основні правила застосування системного 

підходу. Ініціативні проєктні рішення. Робочі та технологічні проєкти. Методична база 

проєктування організації виробництва. Формування еталонів для проєктів організації 

виробництва. Проєкти організації виробничих процесів у виробничих підрозділах. 

Обслуговування виробництва, як його функція. Елементи системи обслуговування 

виробничих процесів. Проєкти систем обслуговування виробництва та їх побудова. 

Проєктування організації спеціалізованих виробництв. Спеціалізація і кооперація 

виробництва. Спеціалізовані виробництва та їх особливості функціонування. Складники 

проєкту організації спеціалізованого виробництва. Проєктування організації 

високоавтоматизованих виробничих систем. Високотехнологічні виробництва та їх 

різновиди. Еталони автоматизації виробництва. Структура та особливості розробки проєктів 

організації високоавтоматизованого виробництва.  

 



Тема 5. Організаційне проєктування підсистем управління діяльністю суб’єктів 

господарювання 

Система управління на підприємстві. Основні складові управління. Класифікація 

управлінських операцій. Види управлінських робіт. Цільовий підхід в управлінській 

діяльності. Класифікація цілей управління. Методи структуризації цілей. Методи 

проєктування організації системи управління. Формування команди. Визначення та 

оптимізація функцій управління підрозділів. Структуризація й ієрархія в системі управління. 

Визначення функцій підрозділів та працівників. Побудова матриці відповідальності. 

Формулювання положень про підрозділи та посадових інструкцій. Розробка процедур 

управління. Побудова комплексної графічної моделі системи управління. Проєктування 

технології здійснення управлінських процесів. Призначення та мета технології управління. 

Підходи до формування управлінських процедур. Засоби документування бізнес-процесів 

підприємства. Дизайн структур управління. Види організаційних структур управління 

підприємством. Чинники впливу на параметри сформованої організаційної структури 

управління. Порядок розроблення організаційної структури управління. Оцінка стану 

елементів системи управління на підприємстві.  Рівень організації в системі управління 

підприємством. Показники оцінки організаційного рівня управління. Дослідження 

інформаційно-комунікаційних мереж в системі. Мета, завдання й  методи визначення 

характеристик інформаційних-комунікаційних мереж організації. Комплексний аналіз 

документообігу суб’єкта господарювання. Проєктування системи документаційного 

забезпечення управління. Формування механізму документування в системі. Різні підходи до 

визначення елементів документаційного забезпечення управління. Моделювання системи 

документаційного забезпечення. Розробка та раціоналізація форм документів.  

Тема 6. Організаційне проєктування соціосистеми суб’єкта господарської 

діяльності та розробка проєктів організації праці персоналу 

Підприємство як соціальна система. Визначення системи та її підсистем. Різновиди систем. 

Види соціальних організацій фірми та їх характеристика. Організаційні відносини у 

соціальному середовищі підприємства. Соціотехнічне проєктування. Соціальна та технічна 

складова господарських відносин на підприємстві. Технічна основа соціального середовища. 

Можливості та обмеження соціального проєктування на підприємстві. Ергономічне та 

інженерно-технічне проєктування.  Місце та роль ергономіки у організації діяльності фірми. 

Вимоги до ергономічних характеристик соціосистем. Технічні норми та нормативи у 

проєктуванні соціосистем. Соціонічне проєктування колективу. Соціоніка у системі 

проєктних наук. Загальна методика визначення соціонічних індивідуумів. Позитивні та 

негативні відносини між соціонічними типами. Формування структурних підрозділів за 

соціонічними ознаками. Основні методи розробки проєктних рішень щодо організації праці. 

Методи організації праці та підходи до її раціоналізації. Дизайн організації на робочих 

місцях. Основні принципи й методи проєктування трудових процесів. Норми і правила 

організації робочих місць. Регламенти виконання трудових операцій. Розробка проєктно-

технічних рішень з оснащення та планування для робочих місць різних категорій 

працюючих. Структура та зміст розділів проєкту організації робочих місць. Алгоритм 

розробки проєктів організації робочих місць. Атестація персоналу  та раціоналізація 

робочих місць. Методи оцінки й мотивації персоналу. Методики нормування й оплати праці. 

Тема 7. Планування та впровадження організаційних проєктних рішень  

Застосування результатів організаційної діагностики для визначення необхідних 

організаційних змін. Використання методів стратегічного аналізу в процесі розробки 

проєктних рішень. Стратегії впровадження організаційних рішень. Проєктування 

показників оцінки ефективності організаційної системи. Етапи розробки стратегії 

впровадження організаційних рішень. Обґрунтування та вибір стратегії впровадження 

організаційних змін. Принципи розроблення планових документів. Види планів 

впровадження проєктів. Етапи впровадження організаційних проєктів. Ресурсне 

забезпечення впровадження організаційних проєктів. Основні стадії процесу фінансування 



організаційного проєкту. Способи фінансування реалізації організаційних проєктів. 

Організаційні форми фінансування. Фінансовий план впроваджувальних робіт. Підготовка 

до впровадження організаційних змін. Цілісне та поетапне впровадження проєктних рішень. 

Контроль виконання робіт з впровадження організаційного проєкту. Аналіз результатів і 

визначення ефективності впровадження проєкту.  Процеси впровадження організаційних 

проєктів.  Контроль виконання робіт з впровадження оргпроєкту. Оцінка ефективності 

реалізації проєктних рішень щодо трансформації організаційної системи. 

 

Тема 8. Оцінка ефективності реалізації організаційних проєктів  

Сутність ефективності організаційного проєкту. Ефективність, як головна оціночна 

характеристика діяльності суб’єкта господарювання. Основні та уточнюючі показники 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Показники ефективності реалізації 

організаційного проєкту. Оцінка ефективності реалізації проєктних рішень щодо 

трансформації організаційної системи. Методи та показники оцінки ефективності 

організації управлінських процесів. Показники оцінки ефективності праці керівників 

організації. Методи та показники ефективності використання трудових ресурсів. Показники 

ефективності використання необоротних активів суб’єкта господарської діяльності. 

Показники ефективності використання оборотних активів підприємства. Аналітичні 

показники рівня організації виробництва. Показники рівня організації праці. Показники 

рівня організації управління. Оптимізація доходів і витрат проєкту. 

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

 

Тема 1. Теоретичні засади організаційного проєктування  

Тема 2. Сучасні підходи до проєктування організаційних структур управління суб’єктів 

господарської діяльності 

Тема 3. Діагностика організаційної системи суб’єкта господарської діяльності 

Тема 4. Організаційний дизайн виробничих систем 

Тема 5. Організаційне проєктування підсистем управління діяльністю суб’єктів 

господарювання 

Тема 6. Організаційне проєктування соціосистеми суб’єкта господарської діяльності та 

розробка проєктів організації праці персоналу 

Тема 7. Планування та впровадження організаційних проєктних рішень  

Тема 8. Оцінка ефективності реалізації організаційних проєктів  

. 

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 «Організаційне проєктування» становить 80 год для 

денної форми навчання і 112 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Організаційне проєктування»: 

 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 та 

розв’язання  завдань; 

  пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та 

екзамену. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 14 год./ 8 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та розв’язання задач 

38 год./78год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 10 год./10год. 

6.  Підготовка і написання рефератів 10 год./10 год. 

Разом 80/112 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до 

кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  

здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 
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