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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  3 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – розкрити психологічні закономірності розвитку 

особистості на різних етапах онтогенезу, типові психологічні особливості 

представників всіх вікових періодів; забезпечити на цій основі формування 

психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності до професійної 

діяльності у сфері практичної роботи з людьми різних вікових категорій.  

Завдання курсу: 

 аналіз специфіки психічного становлення, функціонування і розвитку 

людини на різних етапах онтогенезу, підходів до періодизації психічного 

розвитку особистості; 

 вивчення детермінант і показників психічного розвитку особистості; 

 розкриття типових психологічних особливостей людини на різних етапах 

онтогенезу; 

 визначення чинників, проявів та модусів конструктивного подолання  криз 

психічного розвитку особистості; 

 ознайомлення з методиками діагностики індивідуально-психологічних 

якостей особистості у відповідності до етапів онтогенезу 

 розкриття процедур особистісного самопізнання та саморозвитку, 

активізація творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія розвитку» у 

студентів формуються такі навчальні компетентності:  

 знання та розуміння категоріально-понятійного апарату психології 

розвитку,  
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 знання про особливості розвитку людини (на основі цілісного підходу: 

вплив біологічних, соціокультурних, психологічних чинників на кожній 

стадії розвитку людини), основні закономірності становлення людини як 

індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, враховуючи індивідуальну 

варіативність процесу розвитку, 

 навички реалізації самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку, спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та 

самореалізацію; здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху, 

 навички ретельно обмірковувати інформацію та приймати  незалежні 

рішення; поглиблення рівня самоусвідомлення, здатності до 

самовдосконалення, 

 здатність успішно та ефективно взаємодіяти у соціумі, розуміти поведінку 

іншої людини, свою власну поведінку, а також діяти відповідно до ситуації, 

 здатність до аналітико-синтетичної діяльності; уміння обирати доречну 

стратегію психопрактичної діяльності на підставі аналізу власних базових 

компетенцій і клієнтського запиту, 

 здатність до реалізації заходів профілактики та подолання  проблем 

особистісно-професійного розвитку, 

 здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання, 

 розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань, 

 ілюстрування прикладами закономірностей та особливостей 

функціонування та розвитку психічних явищ, 

 спроможність визначати обсяг та характер психологічної допомоги, 

необхідної клієнтові; уміння ефективного прогнозування розвитку групових 

(суспільних) відносин, 

 навички організовувати та реалізовувати просвітницьку діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології; підвищення рівня 

психологічної культури населення, 

 уміння добирати та компонувати дієвий і валідний психодіагностичний 

інструментарій згідно запиту з урахуванням психологічних особливостей 

клієнта (групи), 

 уміння аналізувати ефективність психопрофілактичної та психокорекційної 

допомоги за визначеними критеріями, 

 навички встановлення ефективної міжособистісної взаємодії; демонстрація 

адекватного застосування психологічних прийомів та методів 

комунікативної взаємодії у професійній діяльності, 

 наявність високого рівня соціальної відповідальності та громадянської 

самосвідомості. 

 

 

 

 



5 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план  

Назва змістових модулів, тем 

У
сь
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го

 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Психологія розвитку дитинства 

Тема 1. Психологія розвитку як наука 2 2      

Тема 2. Психічний розвиток людини у 

пренатальному та немовлячому 

періодах  

5  2    3 

Тема 3. Психологія раннього 

дитинства 

7 2 2    3 

Тема 4. Психологія дошкільника  7 2  2   3 

Тема 5. Психічний розвиток молодших 

школярів  

7 2 2    3 

Модульний контроль 2  

 30 8 6 2   12 

Змістовий модуль 2. Психологія розвитку періодів дорослішання 

Тема 1. Психологія підлітків  15 4 4    7 

Тема 2. Психічний розвиток в 

юнацькому віці 

13 2 2 2   7 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 6 2   14 

Змістовий модуль 3. Психологія розвитку дорослих  

Тема 1. Психологія ранньої дорослості 9 2 2    5 

Тема 2. Психологія середньої 

дорослості 

10 2 2    6 

Тема 3. Психологія пізньої дорослості 

та старості 

9 2  2   5 

Модульний контроль 2  

Разом 30 6 4 2   16 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 20 16 6   42 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 
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Психологія розвитку дитинства 

 

Лекція 1. Психологія розвитку як наука (2 год.) 

Психологія розвитку як наука, її предмет та завдання. Структура психології 

розвитку. Психічний розвиток людини в онтогенезі, його показники та фактори. 

Вікова періодизація психічного розвитку людини в онтогенезі. Поняття про кризи 

та сенситивні періоди в онтогенезі людини. 

Основні поняття теми: психологія розвитку, психічний розвиток, вікова 

періодизація, епоха, період, фаза психічного розвитку.  

 

Лекція 2. Психологія раннього дитинства (2 год.) 

Раннє дитинство в онтогенезі людини, його значення у становленні 

особистості. Фізичні надбання дитини раннього віку та їх вплив на розвиток 

психіки. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. Пізнання за 

допомогою дорослого світу предметів. Особливості спілкування з ровесниками та 

дорослим. Предметно-маніпулятивна діяльність як  провідна у ранньому віці. 

Оволодіння мовленням як головне новоутворення раннього дитинства. 

Основні поняття теми: ранній вік, дитяча емансипація, предметно-

маніпулятивна діяльність, автономне мовлення, криза трьох років.  

 

Семінар 1. Психічний розвиток в пренатальний період та немовляти. 

Семінар 2. Формування особистості дитини раннього віку. 

 

Лекція 3. Психологія дошкільника (2 год.) 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Сюжетно-рольова гра як 

провідна діяльність. Особливості спілкування дошкільника з однолітками. 

Розвиток особистості дитини дошкільного віку. Особливості розвитку 

пізнавальної, емоційної, вольової, мотиваційної сфер у дошкільному віці. 

Психологічні новоутворення дошкільного віку. Психологічна готовність до 

навчання у школі. 

Основні поняття теми: дошкільний вік, сюжетно-рольова гра, продуктивна 

діяльність, психологічна готовність дитини до школи. 

 

Практичне заняття 1. Діагностика психічного розвитку дошкільника. 

 

Лекція 4. Психічний розвиток молодших школярів (2 год.) 

Зміна соціальної ситуації розвитку у молодшому шкільному віці. Учбова 

діяльність як провідний вид діяльності молодшого школяра. Особливості 

розвитку пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери молодшого школяра. 

Формування особистості дитини молодшого шкільного віку. Основні 

новоутворення молодшого школяра. Криза 7 років. Адаптація першокласника до 

умов шкільного навчання. Шкільна дезадаптація: ознаки, вияви та способи 

корекції.  

Основні поняття теми: молодший шкільний вік, внутрішня позиція 

школяра, учбова діяльність, інтеріоризація, шкільна дезадаптація. 

 



7 
 

Семінар 3. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці.  

 

Змістовий модуль 2. 

Психологія розвитку періодів дорослішання 

 

Лекція 5-6. Психологія підлітків (4 год.)  

Особливості фізичного та фізіологічного розвитку підлітка. Проблема 

«пубертатного стрибка». Соціальна ситуація розвитку підлітка. Спілкування з 

однолітками як провідна діяльність підліткового віку. Підліткова реакція 

групування. Особливості спілкування підлітків з дорослими. Зміна мотивації до 

навчання у підлітків. Інтимно-особистісне спілкування у підлітковому віці. 

Основні новоутворення підліткового віку (почуття дорослості, потреба у 

самоствердженні). Розвиток особистісної сфери та самосвідомості у підлітковому 

віці. Особливості самооцінки в підлітковому віці. Розвиток пізнавальної, 

мотиваційної, емоційно-вольової сфер у підлітків. Підліткова криза.  

Основні поняття теми: підлітки, пубертатний період, почуття дорослості, 

інтимно-особистісне спілкування, підліткова опозиція. 

 

Семінар 4. Особливості психічного розвитку підлітків. 

Семінар 5. Особистісні зміни у підлітковому віці. 

 

Лекція 7. Психічний розвиток в юнацькому віці (2 год.) 

Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Новоутворення юнацького 

віку. Особливості спілкування в юнацькому віці. Міжособистісні стосунки в 

ранній юності: дружба і кохання. Особливості пізнавальних і емоційно-вольових 

процесів у юнаків. Учбово-професійна діяльність як провідний вид діяльності. 

Особистісний розвиток в юнацькому віці. Соціально-психологічна готовність 

юнаків до самостійного життя. Розвиток самосвідомості в юнацькому віці. 

Професійне й особистісне самовизначення юнаків.  

Основні поняття теми: юність, особистісне й професійне самовизначення, 

юнацька субкультура, учбово-професійна діяльність, юнацький максималізм.  

 

Семінар 6. Становлення особистості в юнацькому віці. 

Практичне заняття 2. Діагностика успішності професійного самовизначення 

юнацтва. 

 

Змістовий модуль 3. 

Психологія розвитку дорослих 

 

Лекція 8. Психологія ранньої дорослості (2 год.) 

Специфіка розвитку людини на різних етапах дорослості. Особливості 

фізичної сфери людини раннього дорослого віку та їх вплив на психіку. Соціальна 

ситуація розвитку в період ранньої дорослості. Особливості розвитку когнітивної, 

емоційно-вольової, мотиваційно-ціннісної сфер і самосвідомості у період ранньої 

дорослості. Досягнення особистісної ідентичності, вияви психічної 
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індивідуальності. Самореалізація на етапі ранньої дорослості. Криза тридцяти 

років, психологічні особливості перебігу та запобігання.  

Основні поняття теми: рання дорослість, психологічна зрілість 

особистості, життєва експансія,  позитивна життєва настанова, самореалізація.  

 

Семінар 7. Специфіка розвитку людини на етапі ранньої дорослості. 

 

Лекція 9. Психологія середньої дорослості (2 год.)  

Загальна характеристика середньої дорослості як етапу онтогенезу людини. 

Адаптація психіки до прогресуючих фізичних змін. Психосоціальний розвиток в 

середній дорослості. Завдання розвитку дорослості (за Е.Еріксоном). Ґендерні 

психологічні особливості на етапі дорослості. Специфіка сімейних взаємин в 

середньому дорослому віці, детермінанти та динаміка ефекту «спустілого гнізда». 

Криза середини життя, її чинники, особливості перебігу і подолання. 

Основні поняття теми: середня дорослість, криза середини життя, життєва 

мудрість, ефект «спустілого гнізда». 

 

Семінар 8. Професійна самореалізація особистості упродовж дорослості.  

 

Лекція 10. Психологія пізньої дорослості та старості (2 год.) 

Пізня дорослість в онтогенезі людини. Старіння як психофізіологічне 

явище. Проблема суспільного ставлення до людей похилого віку (ейджизм). 

Особливості розвитку когнітивної, емоційно-вольової, мотиваційно-ціннісної 

сфер і самосвідомості у період пізньої дорослості. Досягнення піку життєвої 

мудрості. Типові психологічні особливості людей похилого віку (іпохондрія, 

почуття вразливості та соціальної ізольованості, зосередженість на минулому). 

Специфіка соціальних взаємин людини пізнього дорослого віку. Криза інтеграції. 

Основні поняття теми: пізня дорослість, ейджизм, пенсійна зрілість, 

стареча самотність, страх смерті.  

 

Практичне заняття 3. Діагностика особистісної самореалізації та самотворення 

дорослих. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 1 1 
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Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 4 20 2 10 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  -  -  

Разом  93  82  76 

Максимальна кількість балів: 251 бал 

Розрахунок коефіцієнта:  251 : 60 = 4,18 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Психологія розвитку дитинства  

Тема 2. Психічний розвиток людини у пренатальному та немовлячому 

періодах  – 3 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку немовлят, включаючи 

рубрики: назва і тривалість періоду, психічні суперечності, соціальна ситуація 

розвитку, провідна діяльність, психічні новоутворення, вікова криза – 5 балів. 

Тема 3. Психологія раннього дитинства – 3 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку дітей раннього віку – 5 

балів. 

Тема 4. Психологія дошкільника – 3 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку дошкільників – 5 балів. 

Тема 5. Психічний розвиток молодших школярів – 3 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку – 5 балів. 

Змістовий модуль2. 

Психологія розвитку періодів дорослішання 

Тема 1. Психологія підлітків – 7 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку підлітків – 5 балів. 

Тема 2. Психічний розвиток в юнацькому віці – 7 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку особистості юнацького 

віку – 5 балів. 

Змістовий модуль 3. 

Психологія розвитку дорослих 

Тема 1. Психологія ранньої дорослості – 5 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку особистості раннього 

дорослого віку – 5 балів. 

Тема 2. Психологія середньої дорослості – 6 год.  

Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку особистості середнього 

дорослого віку – 5 балів. 

Тема 3. Психологія пізньої дорослості та старості – 5 год.  
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Заповнити таблицю щодо специфіки психічного розвитку особистості пізнього 

дорослого віку – 5 балів. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 
Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи залежить 

від дотримання таких критеріїв: 

 
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  

- повний обсяг їх виконання1б;  

- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б. 

 
9.  

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються в письмовій тестовій формі.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна кількість балів 

Перший (визначення якості володіння базовими 

поняттями) 
тести  10 

Другий (виявлення здатності до аналізу, синтезу, 

конкретизації й узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

тести 
15 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 

 

 

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Предмет і завдання психології розвитку. 

2. Актуальні проблеми психології розвитку. 

3. Методи психології розвитку. 

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість 

балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання білету 15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання білету 15 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної задачі  10 

     Разом 40 балів 
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4. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки. 

5. Основні умови психічного розвитку людини. 

6. Рушійні сили розвитку психіки. 

7. Проблема вікової періодизації в психології розвитку. 

8. Епігенетична теорія розвитку людини Е. Еріксона.  

9. Вітчизняні періодизації психічного розвитку. 

10. Поняття соціальної ситуації розвитку. 

11. Поняття кризи, вікових новоутворень, провідної діяльності людини.  

12. Сучасна періодизація розвитку людини. 

13. Психологічні особливості новонародженого. Комплекс пожвавлення та його 

психологічна сутність. 

14. Взаємозв’язок фізичного та психічного розвитку немовляти.  

15. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти. Криза 

першого року життя. 

16. Основні етапи сенсомоторного, мовного, психосоціального розвитку дитини 

раннього віку.  

17. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дитини раннього віку.  

18. Формування особистості дитини раннього віку. Криза 3-х років.  

19. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність дошкільника.  

20. Формування особистості дитини дошкільного віку.  

21. Особливості спілкування з дорослими й однолітками у дітей дошкільного 

віку. 

22. Комплексна діагностика психологічної готовності дитини до школи.  

23. Психологічна характеристика адаптації дитини до навчання у школі. 

24. Учбова діяльність молодших школярів та розвиток інших видів діяльності. 

25. Особливості спілкування молодших школярів. 

26. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.  

27. Емоційно-вольове життя молодших школярів.  

28. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці. 

29. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра.  

30. Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра. 

31. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку. 

32. Спілкування як провідний вид діяльності підлітків. 

33. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці.  

34. Особливості розвитку когнітивної сфери підлітків.  

35. Психологічні новоутворення підліткового віку. Криза підліткового віку.  

36. Професійне самовизначення в юнацькому віці.  

37. Загальна характеристика юності. 

38. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток юнаків. 

39. Особливості особистісного розвитку в юнацькому віці. 

40. Спілкування, дружба та кохання в юнацькому віці. 

41. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність юнацтва. 

42. Основні психічні новоутворення юнацького віку.  

43. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини. 

44. Дорослість як предмет психологічного дослідження. 

45. Характеристика ранньої дорослості. 
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46. Розгортання професійного циклу у дорослих.  

47. Встановлення близьких взаємин в ранньому дорослому віці.  

48. Особливості розвитку когнітивної сфери в період ранньої дорослості. 

49. Розвиток психічних процесів на етапі середньої дорослості. 

50. Соціальні умови розвитку на етапі середньої дорослості.  

51. Криза середини життя, її детермінація та перебіг.  

52. Особливості психосоціального розвитку дорослої людини. 

53. Розвиток когнітивної сфери людини в період дорослості. 

54. Старіння і його вплив на психіку людей похилого віку.  

55. Функціонування особистості людини пізнього дорослого віку. 

56. Старість як етап онтогенезу. Типи пристосування до старості.  

57. «Пенсійна криза»: зміст та психологічні умови її подолання. 

58. Соціальна ситуація розвитку людей раннього похилого віку.  

59. Соціальна ситуація розвитку людей пізнього похилого віку. 

60. Мудрість як соціально-психологічний феномен 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія розвитку» для студентів спеціальності 053 

Психологія, освітньої програми 053.00.02 Практична психологія 

 

Разом: 120 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 6 год., модульний 

контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 

модуля 

Психологія розвитку 

дитинства  

Психологія розвитку 

періодів дорослішання 

Психологія розвитку 

дорослих 

К-сть балів 

за модуль   

93 балів 82 балів 76 балів 

 

Теми  

лекцій 

1. Психологія розвитку як 

наука – 1 бал. 

2. Психологія раннього 

дитинства – 1 бал.  
3. Психологія дошкільника – 1 

бал. 

4. Психічний розвиток 
молодших школярів – 1 бал. 

1-2. Психологія підлітків 

–2 бали.  

3. Психічний розвиток в 

юнацькому віці – 1 бал.  

1. Психологія ранньої 

дорослості – 1 бал. 

2. Психологія середньої 

дорослості – 1 бал.  
3. Психологія пізньої 

дорослості та старості - 1 

бал. 

Кількість 

балів 

4 бали 3 бали 3 бали 
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Теми 

семінарів 

1. Психічний розвиток в 

пренатальний період та 
немовляти – 11 балів.  

2. Формування особистості 

дитини раннього віку – 11 

балів. 
3. Психічний розвиток у 

молодшому шкільному віці – 

11 балів. 

1. Особливості 

психічного розвитку 
підлітків – 11 балів. 

2. Особистісні зміни у 

підлітковому віці – 11 

балів. 
3. Становлення 

особистості в юнацькому 

віці – 11 балів.  

1. Специфіка розвитку 

людини на етапі ранньої 
дорослості – 11 балів. 

2. Професійна 

самореалізація 

особистості упродовж 
дорослості – 11 балів.  

Кількість 

балів 

33 бали 33 бали 22 бали 

Теми  

практичних 

робіт 

1. Діагностика психічного 

розвитку дошкільника – 11 
балів 

1.Діагностика успішності 

професійного 
самовизначення юнацтва 

– 11 балів. 

1. Діагностика 

особистісної 
самореалізації та 

самотворення дорослих – 

11 балів. 

Кількість 

балів 

11 балів 11 балів 11 балів 

Самостійна 

робота  

1. Психічний розвиток 

немовляти - заповнення таблиці 
– 5 балів. 

2. Психічний розвиток 

переддошкільника - заповнення  

таблиці  – 5 балів. 
3. Психічний розвиток 

дошкільника - заповнення  

таблиці  – 5 балів. 
4. Психічний розвиток 

молодшого школяра - 

заповнення  таблиці – 5 балів. 

1. Психічний розвиток 

підлітка - заповнення  
таблиці  – 5 балів. 

2. Психічний розвиток 

юнацтва - заповнення  

таблиці  – 5 балів. 

1. Психологія  людини 

раннього дорослого віку - 
заповнення  таблиці  – 5 

балів. 

2. Психологія людини 

середнього дорослого 
віку - заповнення  

таблиці  – 5 балів. 

3. Психологія людини 
пізнього дорослого віку – 

заповнення таблиці – 5 

балів. 

Кількість 

балів 

20 балів 10 балів 15 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 

25 балів 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Модульна контрольна 

робота – 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 251 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 4,18 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен  - 40 балів 
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