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Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність 

бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх 

спеціальностей окрім 242 Туризм та 075 Маркетинг. Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ 

«ДП», 2022. 15 с.  

 

Розробниця: к.е.н., доц. кафедри туризму та економіки підприємства 

Бєлобородова М.В. 

 

Робоча програма регламентує: 

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

- базові дисципліни; 

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

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

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

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

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 

внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 

акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 242 Туризм 

(протокол № 2 від 14.09.2022 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – формування у студентів фундаментальних знань теорії 

та практики соціальної відповідальності з позиції сучасних стандартів соціальної 

політики, соціальної звітності, етики бізнесу й прав людини в умовах інтеграції 

концепції сталого розвитку і набуття ними відповідних професійних 

компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр ДРН Зміст 

ДРН1 
Удосконалювати та оптимізувати соціальну відповідальність бізнесу для 

вирішення задач ринкового суб’єкта. 

ДРН2 Уміти адаптовувати стратегію соціально відповідальної поведінки у 

ринковому середовищі. 

ДРН3 
Обґрунтовувати рішення з соціальної відповідальності на рівні ринкового 

суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських підходів та методів 

ДРН4 Володіти методами та прийомами аналізу, що визначають результативність 

маркетингових рішень на рівні ринкового суб’єкта. 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Базовими дисциплінами є освітні компоненти, що вивчалися здобувачами 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, які формують компетентності 

зі здатності до ініціативності, відповідальності та навичок щодо безпечної 

діяльності майбутнього профілю роботи. 

 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид навчальних 

занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

обсяг 
аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 
обсяг 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 58 16 42 66 6 60 

практичні 58 16 42 54 4 50 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 36 84 120 10 110 
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 5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

скла-

дових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 58 

ДРН1 

ДРН2 

1. Соціальна відповідальність як теоретичний конструкт сучасного 

соціального знання.  

1.1. «Соціальна відповідальність» як категорія сучасного 

соціального знання. Концепція стійкого розвитку та концепція 

корпоративної стійкості. 

1.2. Сутність суспільного руху за соціальну відповідальність. 

Концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності. 

1.3. Сутність, види, категорії, еволюція, концепції, моделі та рівні 

соціальної відповідальності. Стратегія соціально відповідальної 

поведінки у ринковому середовищі.  

1.4. Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку: соціальна відповідальність людини, держави, 

суспільства. 

1.5. Правова та позаправова соціальна відповідальність. 

7 

ДРН1 

ДРН2 

2. Соціальна відповідальність підприємств як основа інноваційного 

розвитку сучасної економіки 

2.1. Історія розвитку соціальної відповідальності (СВБ). 

2.2. Основні принципи СВБ. 

2.3. Моделі СВБ і становлення різних типів корпоративної культури 

в умовах цифровізації. 

2.4. Інноваційна стратегія соціально відповідальної організації. 

7 

ДРН-1-4 

3. Місце соціальної відповідальності в управлінні організацією 

3.1. Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. 

3.2. Фінансовий та нефінансовий сектори СВБ. 

3.3. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. 

7 

ДРН-1-4 

4. Соціальні, економічні, екологічні аспекти соціальної 

відповідальності підприємств 

4.1. Специфічні риси СВБ в IT-сфері 

4.2. Специфічні риси СВБ на підприємствах енергетики. 

4.3. Специфічні риси СВБ на підприємствах точного 

машинобудування. 

4.5. Зелені тенденції в розвитку промислових підприємств 

7 

ДРН-1-4 

5. Моніторинг та оцінювання соціальної відповідальності бізнесу. 

5.1. Підзвітність як принцип соціально відповідального бізнесу. 

5.2. Соціальна підзвітність. Проблема вимірювання соціального 

внеску (соціального ефекту діяльності) організації. 

5.3. Оцінка результативності соціальної відповідальності. 

Корпоративний соціальний звіт. 

5.4. Фінансова та нефінансова звітність. Цілі та історія розвитку 

нефінансової звітності. Відповідальність, повноваження, обмін 

інформацією. 

8 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

скла-

дових, 

години 

ДРН-1-4 

6. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності 

6.1. Запровадження системи корпоративної соціальної 

відповідальності. Концепція зацікавлених сторін: ідея, історія, 

сутність. 

6.2. Соціальні інвестиції як явище; сутність соціальних інвестицій як 

форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців. Форми 

соціального інвестування. 

6.3. Соціальні програми компанії: сутність, напрямки. 

6.4 Сутність, складові та пріоритети розвитку соціальної 

відповідальності політики управління персоналом 

7 

ДРН-1-4 

7. Міжнародні стандарти та ініціативи у сфері соціальної 

відповідальності 

7.1. Принципи й впровадження соціальної відповідальності Міжнародні 

стандарти як орієнтири складання соціальних звітів. 

7.2. Міжнародні стандарти соціальної звітності. 

7.3. Сутність, структура, вимоги та особливості міжнародних стандартів 

соціальної звітності. 

7.4. Зміст, структура і вимоги міжнародних стандартів звітності 

8 

ДРН-1-4 

8. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні 

8.1. Особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в реаліях 

новітньої України. 

8.2. Приклади соціально відповідальних та соціально 

безвідповідальних практик. 

8.3. Особливості соціальної звітності в Україні. 

7 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

ДРН4 

1. Державна політика як основа формування соціальної 

відповідальності  
7 

2. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності 
7 

3. Політика управління соціальною відповідальністю  7 

4. Агенти корпоративної соціальної відповідальності та їх взаємодія  7 

5. Екологічна відповідальність як складова соціальної 

відповідальності  
8 

6. Декларація соціального партнерства  8 

7. Методики оцінювання соціальної відповідальності  7 

8. Міжнародний і український досвід впровадження принципів 

соціальної відповідальності на високотехнологічних підприємствах. 
7 

Контрольні заходи 4 

РАЗОМ 120 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

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

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 
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ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

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

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

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

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2. Засоби та процедури 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного контролю та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за одну підсумкову 

контрольну роботу (максимально оцінюється у 40 балів), оцінок за роботу на 

практичних заняттях (оцінюється 8 занять по 5 балів, максимально здобувач 

може отримати 40 балів) та оцінок за виконання самосійної роботи (1 

презентація, яка захищається на практичних заняттях, де вона оцінюється 

максимально у 20 балів). Отримані бали за контрольні роботи, практичні заняття 

та виконання самостійної роботи додаються і формують підсумкову оцінку за 

вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю 

здобувач може набрати 100 балів. 
 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав менше 

60 балів та/або 

прагне поліпшити 

оцінку) 

Визначення середньозваженого результату поточних контролів.  

У випадку коли здобувач отримав менше 60 балів – складається 

залік у вигляді комплексної контрольної роботи, яка містить 40 

тестів (максимальна оцінка – 40 балів) та 2 питання теоретичного 

спрямування, кожне з яких оцінюється по 30 балів за умови 

повного розкриття тематичного спрямування. 

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 балів 

Практичні 

заняття 

Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички критичного 

мислення та аналізу, комплексного вирішення проблем, з 

використанням індивідуального та креативного підходу. 

Відбувається вирішення тестових завдань. 

Максимально оцінюються у 40 балів (8 занять × 5 балів/заняття). 
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Самостійна 

робота 

Кожен здобувач повинен/на підготувати презентацію, яку 

необхідно захистити на практичних заняттях. Презентація 

оцінюється у 20 балів.  

Контрольні 

заходи 
Максимально оцінюються у 40 балів (1 контрольна робота) 

 

6.3. Критерії  
6.3.1. Критерії оцінювання практичного заняття. 

Проведення практичних занять ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння необхідними 

теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня складності для 

розв'язування їх на занятті. Практичні заняття включають проведення 

попереднього контролю знань, вмінь і навичок здобувачів, постановку загальної 

проблеми викладачем та її обговорення за участю здобувачів, розв'язування 

завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

Кожне практичне завдання оцінюється за тестовими завданнями або за 

участю в обговоренні.  

Тестові завдання складаються з 10 тестів, де є одна правильна відповідь. За 

умови вірного вирішення одного тестового завдання здобувач отримує 0,5 балів. 

Максимальна кількість набраних балів за тестові завдання – 5 балів. 

Участь у дискусіях оцінюється в 5 балів, при чому: 

0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою 

позицію;  

1-2 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на 

поставлені запитання;  

3-4 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний 

аргументовано захищати свою позицію; 

5 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний 

аргументовано захищати свою точку зору 

. 

6.3.2. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критеріями оцінювання самостійної роботи здобувачів є: глибина і міцність 

знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних заняттях.  

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист презентацій на 

практичних заняттях, причому: 
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Критерії Бальна шкала оцінки за критерієм 

 
 

1. Усна доповідь: 

логіка побудови доповіді, повнота 

розкриття основних етапів 

дослідження; вміння чітко, ясно і 

стисло викладати сутність і 

результати дослідження; відповід-

ність доповіді матеріалу 

презентації, дотримання структури 

доповіді 

0 – доповідь не підготовлена, студент не спроможний 

чітко і ясно викласти сутність і результати дослідження; 

1-2 - доповідь підготовлена, студент викладає загальні 

неузгоджені та часткові результати дослідження; 

3-6 – доповідь підготовлена, але логіка доповіді не 

відпрацьована, презентація не відображає повністю 

основні етапи роботи, студент може викласти 

результати дослідження; 

7-9 – доповідь логічно побудована, але студент не повно 

розкриває результати дослідження; 

10 – доповідь логічно побудована, студент чітко, ясно, 

стисло і повно викладає сутність і результати 

дослідження, дотримується структури доповіді 

 

 
2. Відповіді на питання. Повнота, 

глибина, обґрунтованість відпо-

відей, вміння аргументовано 

захищати свої висновки 

0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, 

відстоювати свою позицію; 

1-2 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані 

відповіді на поставлені запитання; 

3-4 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, 

але не здатний аргументовано захищати свою позицію; 

5 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, 

здатний аргументовано захищати свою точку зору 

3. Організація презентації. 

Використання та якість підготовки 

демонстраційних матеріалів: 

відповідність дизайну змістом і 

темою роботи; ергономічність, 

наочність та оформлення слайдів; 

ємність та стислість подання 

текстового матеріалу на слайді; 

повнота та відповідність темі 

графічного (ілюстративного) 

матеріалу; 

 
0 – демонстраційні матеріали відсутні; 

1-2 – демонстраційні матеріали є, але оформлення слайдів 

не розкриває тему та перешкоджає сприйняттю змісту 

результатів дослідження, текст важко читається, студент 

не використовує зміст слайдів для аргументації; 2-3 – 

демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності 

інформації, але неякісно оформлені, мають місце 

помилки та неузгодженості, відсутні посилання на 

використані джерела, відсутні назви рисунків, діаграм; 

кількість слайдів не відповідає тривалості виступу; 

4 – демонстраційні матеріали є, використані засоби 

наочності інформації, але мають місце помилки та 

неузгодженості; 

5 – презентація гарно організовано, оформлення слайдів 

розкриває тему, текст легко читається, доповідь 

супроводжується засобами наочності інформації гарної 

якості, які допомагають найбільш повно розкрити тему, 

інформація виділяється за допомогою кольору, розміру, 

ефектів анімації тощо. 

Максимальна кількість балів 20 

 

6.3.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 20 питань, серед яких 14 тестових завдань з 

чотирма варіантами відповідей по 0,5 бали, 6 відкритих запитань (правильна 

відповідь оцінюється у 2 бали, частково правильна відповідь оцінюється в 1 бал). 
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Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для  

7-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і 

відстоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет  
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