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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, освітній рівень, 
спеціальність, спеціалізація

Характеристика 
навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
ЕСТ8 -3

Галузь знань:
без обмежень

Спеціальність:
без обмежень

Освітньо-наукова програма:
без обмежень

Навчальна дисципліна 
вільного вибору здобувачів 

вищої освіти
Рік підготовки

2-й

Семестр

3-й

Загальна кількість 
годин -  90

Рівень вищої освіти:
• другий (магістерський)
• третій (освітньо-науковий)

Лекції

10

Практичні, семінарські

20

Самостійна робота

60

Вид контролю

залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни. Метою навчальної дисципліни є набуття знань та 
оволодіння техніками й методами управління проєктами для реалізації стратегій сталого 
розвитку громад.

Основні завдання навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна передбачає 
оволодіння знаннями щодо особливостей ініціювання, розробки та реалізації проєктів 
місцевого розвитку, їх зв’язку зі стратегічними та програмними документами громади, 
життєвого циклу проєкту та визначення потреб-вимог зацікавлених сторін з урахуванням 
ризиків та обмежень проєкту, проєктного аналізу та його застосування для проєктів 
місцевого розвитку, визначення основних видів діяльності за проєктом та їх 
співвідношення із цілями проєкту, видів результатів проєкту та забезпечення сталості - 
життєздатності проєкту, запровадження гендерного підходу в проєкти та врахування 
інтересів різних груп зацікавлених сторін, презентації результатів проєкту.

Індивідуальні завдання допомагають здобувачам вищої освіти здобути практичні 
навички визначення мети проєкту та зацікавлених сторін; аналізу потреб як вимоги до



проєкту, пошуку оптимальних рішень, які забезпечать очікуваний результат; планування 
етапів реалізації проєкту; визначення основних видів діяльності за проєктом, необхідних 
ресурсів, ризиків та факторів забезпечення сталості результатів проєкту. Здобувачі вищої 
освіти також зможуть сформувати навички розробки та презентації концепцію проєкту 
розвитку громади зацікавленим сторонам; пошуку консенсусу при прийнятті рішення 
щодо ресурсного забезпечення проєкту, а також запровадження методів та інструментів 
активізації громади для реалізації проєкту.

Здобувачі вищої освіти мають набути загальних компетентностей (ЗК):
-  здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 
проблеми;

-  здатність вчитися, оволодівати новими знаннями, ініціювати дослідницько- 
інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації;

-  здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та 
однією з іноземних мов європейського простору.

В процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають набути 
також певних спеціальних (фахових, предметних) компетентностей (СК):

-  здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу 
нормативно- правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей;

-  здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні 
напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні 
організації; розуміти цілі і особливості освітніх систем;

-  здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проєктами на 
різних рівнях публічного управління та адміністрування;

-  здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення 
громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного 
управління та адміністрування;

-  здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронної 
демократії до потреб сталого розвитку;

-  здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вирішення 
складних управлінських і соціальних проблем та вдосконалення публічного управління та 
адміністрування в умовах змін.

Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни є: лекції, 
практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань та контрольні 
заходи.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем

Кількість годин
заочна форма

Усього у тому числі
л. прак. с/р

Тема 1. Характеристика проєктів місцевого 
розвитку

10 2 2 6

Тема 2. Управління проєктним циклом 8 2 6
Тема 3. Мобілізація ресурсів для реалізації 
проєктів місцевого розвитку: міжнародна 
технічна допомога

8 2 6

Тема 4. Як вибрати ідею для проєкту 
місцевого розвитку

10 2 2 6

Тема 5. Особливості підготовки проєктної 
заявки

8 2 6



Тема 6. Що варто знати про впровадження 
проєктів місцевого розвитку з грантовим 
фінансуванням

10 2 2 6

Тема 7. Особливості підготовки проєктів до 
ДФРР

8 2 6

Тема 8. Забезпечення сталості проєктів 
місцевого розвитку

10 2 2 6

Тема 9. Проєктний офіс/проєктний відділ в 
громаді. Агенції регіонального розвитку

8 2 6

Тема 10. Запровадження гендерного підходу 
на всіх стадіях життєвого циклу проєкту 
місцевого розвитку

10 2 2 6

Разом 90 10 20 60

4. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

Тема 1. Характеристика проектів місцевого розвитку
Сутність проєкту, основні ознаки. „Мякі” та „тверді” проєкти. Найбільш поширені 

джерела фінансування проєктів місцевого розвитку: місцевий бюджет, Державний фонд 
регіонального розвитку (ДФРР), субвенція на розвиток інфраструктури територіальної 
громади, міжнародна технічна допомога (МТД), кредити. Процеси децентралізації та 
проєктна діяльність громад. Стратегія як базовий інструмент розвитку інституції / 
території. Горизонтальна, вертикальна та секторальна інтеграція стратегії. Стратегія 
розвитку громади та її зв’язок з проєктами місцевого розвитку. Різниця між стратегічною, 
операційною і проєктною діяльністю, між функціональним управлінням і управлінням 
проєктами. Різниця між проєктами місцевого розвитку та бізнес-проєктами.

Тема 2. Управління проектним циклом
Життєвий цикл проєкту. Етапи проєктного циклу. Перший крок -  програмування 

(проведений стратегічний аналіз, визначені пріоритетні напрями, операційні цілі, 
завдання). Другий крок -  ідентифікація (визначений перелік проєктів, які потрібно 
виконати для досягнення кожного завдання стратегії розвитку громади). Інструменти 
проєктного циклу: логіко-структурний підхід. Логіко-структурна матриця та особливості 
її використання в проєктах місцевого розвитку.

Тема 3. Мобілізація ресурсів для реалізації проектів місцевого розвитку: міжнародна
технічна допомога

Види ресурсів для реалізації проєкту. Джерела фінансування проєкту. Фінансова 
підтримка реалізації проєктів розвитку. Сутність МТД. Формат (двосторонній, 
багатосторонній) та форми (технологічний грант, грант на умовах співфінансування) 
МТД. Види МТД: передача знань, надання обладнання, надання фінансових ресурсів. 
Переваги та недоліки МТД. МТД в Україні: нормативно-правове забезпечення. Основні 
напрями МТД. Рекомендації: на що треба звернути увагу під час пошуку грантодавців/ 
спонсорів і підготовки проєктної пропозиції.

Тема 4. Як вибрати ідею для проекту місцевого розвитку
Вибір найкращої ідеї проєкту. Ідентифікація проблеми місцевого розвитку, 

визначення її актуальності. Попередній аналіз проблеми, яку вирішуватиме майбутній 
проєкт. Альтернативні варіанти розв’язання проблеми. Формулювання мети та завдань 
проєкту. Основні зацікавлені сторони проєкту, їх інтереси. Попередній аналіз 
зацікавлених сторін. Партнери проєкту. Попередній аналіз ідеї проєкту. Попередній аналіз 
прийнятності для донора. Оформлення ідеї. З чого розпочати підготовку концепції



проєкту.

Тема 5. Особливості підготовки проектної заявки
Структура заявки: титульна сторінка; анотація; опис проблеми; мета і завдання; 

опис заходів, методів, графік заходів; очікувані результати; моніторинг і оцінка; сталість / 
стійкість (життєздатність) проєкту; припущення і ризики; бюджет; логіко-структурна 
матриця; додатки. Загальні рекомендації до підготовки проєктної заявки. Формулювання 
проблеми. Причини та наслідки проблеми. Зв’язок між проблемами і цілями проєкту. 
Оцінка припущень. Стратегія управління ризиками. Логіко-структурна матриця: логічний 
зв’язок. Фази логіко-структурного підходу. Бюджетні категорії.

Тема 6. Що варто знати про впровадження проектів місцевого розвитку з грантовим
фінансуванням

Подання та оцінювання проєктної заявки. Підготовка та оформлення додатків. 
Важливі особливості подання проєктної заявки на конкурси ЄС. Оцінка проєктних заявок 
та визначення переможців. Варіанти рішень щодо проєктів. Впровадження проєкту та 
подання звітів. Основні стадії: початкова, стадія виконання, заключна стадія. Державна 
реєстрація. Команда проєкту і правила командної роботи. Забезпечення ефективності 
роботи команди проєкту. Реалізація проєктів у партнерстві. Особливості фінансування 
проєктів ЄС: ідеальна модель, неприйнятні витрати. Правова основа та основні принципи 
прийнятних витрат. Виконання проєктів МТД -  особливості роботи з бюджетними 
коштами. Процедури донора для впровадження проєктів. Комунікація у проєкті: 
внутрішня, зовнішня. Про що слід пам’ятати в процесі комунікації. Загальні вимоги до 
звітування. Права власності на здобутки проєкту.

Тема 7. Особливості підготовки проектів до ДФРР
ДФРР -  інструмент сучасної Державної регіональної політики. Пропорції розподілу 

ДФРР між регіонами. Нормативна база та умови фінансування проєктів. Критерії та 
механізм відбору інвестиційних програм і проєктів. Критерії оцінювання проєктів. 
Алгоритм реалізації проєкту. На що варто використовувати кошти ДФРР?

Тема 8. Забезпечення сталості проектів місцевого розвитку
Сталість в проєктах та проєктному менеджменті. Види та виміри сталості. Ключові 

фактори, які впливають на сталість міжнародних програм та проєктів. Вимоги донорів та 
можливості громад для забезпечення сталості результатів проєктів місцевого розвитку. 
Методичне та інструментальне забезпечення сталості проєкту. Матриця оцінки сталості 
проєкту. Презентація та адвокація результатів проєкту. Різниця між моніторингом 
реалізації та оцінюванням успішності проєкту. Успішність та результативність проєкту. 
Концептуальна модель взаємозв’язків між сталістю та успіхом проєкту.

Тема 9. Проектний офіс/проектний відділ в громаді. Агенції регіонального розвитку
Завдання та функції проєктного офісу. Дві основні моделі проєктного офісу в 

організації. Основні параметри, які мають бути враховані при виборі моделі проєктного 
офісу. Місце в структурі організації та юридичне підґрунтя. Організаційні структури 
проєктного офісу. Основа діяльності проєктного офісу. Процедури ініціювання, 
підготовки та реалізації проєктів.

Тема 10. Запровадження гендерного підходу на всіх стадіях життевого циклу проекту
місцевого розвитку

Гендерний підхід в проєктній діяльності. Національне та міжнародне 
законодавство з питань забезпечення тендерної рівності. Що робить проєкт гендерно 
чутливим або гендерно нейтральним. Розробка гендерно чутливих проєктів: практичні



інструменти. Як прописати в проєктній заявці гендерний компонент. Врахування питань 
тендерної рівності на всіх етапах проєктної діяльності: ініціювання, планування, 
реалізація. Приклади інтеграції тендерного компоненту в проєкти місцевого розвитку.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ Назва теми Зміст Кіл. год.
1 2 3 4
1 Тема 1. Характеристика 

проєктів місцевого розвитку
Що таке проєкт. „Мякі” та „тверді” 
проєкти. Найбільш поширені джерела 
фінансування проєктів місцевого 
розвитку: місцевий бюджет, 
Державний фонд регіонального 
розвитку (ДФРР), субвенція на 
розвиток інфраструктури 
територіальної громади, міжнародна 
технічна допомога (МТД), кредити. 
Процеси децентралізації та проєктна 
діяльність громад. Стратегія як базовий 
інструмент розвитку інституції / 
території. Горизонтальна, вертикальна 
та секторальна інтеграція стратегії. 
Стратегія розвитку громади та її 
зв’язок з проєктами місцевого 
розвитку. У чому полягає різниця між 
стратегічною, операційною і 
проєктною діяльністю, між 
функціональним управлінням і 
управлінням проєктами? Різниця між 
проєктами місцевого розвитку та 
бізнес-проєктами.

6

2 Тема 2. Управління 
проєктним циклом

Життєвий цикл проєкту. Етапи 
проєктного циклу. Перший крок -  
програмування (проведений 
стратегічний аналіз, визначені 
пріоритетні напрями, операційні цілі, 
завдання). Другий крок -  ідентифікація 
(визначений перелік проєктів, які 
потрібно виконати для досягнення 
кожного завдання стратегії розвитку 
громади). Інструменти проєктного 
циклу: логіко-структурний підхід.

6

3 Тема 3. Мобілізація ресурсів 
для реалізації проєктів 
місцевого розвитку: 
міжнародна технічна 
допомога

Які види ресурсів необхідні для 
реалізації проєкту? Якими можуть бути 
джерела фінансування проєкту? У який 
спосіб можна отримати фінансову 
підтримку для реалізації проєкту 
розвитку? Сутність МТД. Формат 
(двосторонній, багатосторонній) та 
форми (технологічний грант, грант на 
умовах співфінансування) МТД. Види 
МТД: передача знань, надання

6



обладнання, надання фінансових 
ресурсів. Переваги та недоліки МТД. 
МТД в Україні. Нормативно-правове 
забезпечення. Основні напрями МТД. 
Рекомендації. На що треба звернути 
увагу під час пошуку грантодавців/ 
спонсорів і підготовки проєктної 
пропозиції?

4 Тема 4. Як вибрати ідею для 
проєкту місцевого розвитку

Вибір найкращої ідеї проєкту. Що 
потрібно проаналізувати, щоб 
визначитися, чи готувати проєкт? Як 
ідентифікувати проблему місцевого 
розвитку, визначити її актуальність? 
Попередній аналіз проблеми, яку 
вирішуватиме майбутній проєкт. Яким 
чином розглянути альтернативні 
варіанти розв’язання проблеми? Як 
сформулювати мету проєкту та його 
назву? Хто є основними зацікавленими 
сторонами проєкту, у чому їх інтереси? 
Попередній аналіз зацікавлених сторін. 
Для чого в проєкті потрібні партнери? 
Попередній аналіз ідеї проєкту. 
Попередній аналіз прийнятності для 
донора. Оформлення ідеї. З чого 
розпочати підготовку концепції 
проєкту.

6

5 Тема 5. Особливості 
підготовки проєктної заявки

Структура заявки: титульна сторінка; 
анотація; опис проблеми; мета і 
завдання; опис заходів, методів, графік 
заходів; очікувані результати; 
моніторинг і оцінка; сталість / стійкість 
(життєздатність) проєкту; припущення 
і ризики; бюджет; логіко-структурна 
матриця; додатки. Загальні 
рекомендації до підготовки проєктної 
заявки. Формулювання проблеми. 
Причини та наслідки проблеми. Зв’язок 
між проблемами і цілями проєкту. 
Оцінка припущень. Стратегія 
управління ризиками. Логіко- 
структурна матриця: логічний зв’язок. 
Фази логіко-структурного підходу. 
Бюджетні категорії.

6

6 Тема 6. Що варто знати про 
впровадження проєктів 
місцевого розвитку з 
грантовим фінансуванням

Подання та оцінювання проєктної 
заявки. Підготовка та оформлення 
додатків. Важливі особливості подання 
проєктної заявки на конкурси ЄС. 
Оцінка проєктних заявок та визначення 
переможців. Варіанти рішень щодо 
проєктів. Впровадження проєкту та 
подання звітів. Основні стадії:

6



початкова, стадія виконання, заключна 
стадія. Державна реєстрація. Команда 
проєкту і правила командної роботи. 
Забезпечення ефективності роботи 
команди проєкту. Реалізація проєктів у 
партнерстві. Особливості фінансування 
проєктів ЄС: ідеальна модель, 
неприйнятні витрати. Правова основа 
та основні принципи прийнятних 
витрат. Виконання проєктів МТД -  
особливості роботи з бюджетними 
коштами. Процедури донора для 
впровадження проєктів. Комунікація у 
проєкті: внутрішня, зовнішня. Про що 
слід пам’ятати в процесі комунікації. 
Загальні вимоги до звітування. Права 
власності на здобутки проєкту.

7 Тема 7. Особливості 
підготовки проєктів до 
ДФРР

ДФРР -  інструмент сучасної Державної 
регіональної політики. Пропорції 
розподілу ДФРР між регіонами. 
Нормативна база та умови 
фінансування проєктів. Критерії та 
механізм відбору інвестиційних 
програм і проєктів. Критерії 
оцінювання проєктів. Алгоритм 
реалізації проєкту. На що варто 
використовувати кошти ДФРР?

6

8 Тема 8. Забезпечення 
сталості проєктів місцевого 
розвитку

Сталість в проєктах та проєктному 
менеджменті. Види та виміри сталості. 
Як визначити ризики проєкту? Як 
забезпечити сталість результатів 
проєкту? Вимоги донорів та 
можливості громад для забезпечення 
сталості результатів проєктів місцевого 
розвитку. Ключові фактори, які 
впливають на сталість міжнародних 
програм та проєктів. Методичне та 
інструментальне забезпечення сталості 
проєкту. Матриця оцінки сталості 
проєкту. Чи є проєкт „чутливим до 
конфлікті”»? Кому і як презентувати 
проєкт? Яким чином здійснювати 
просування ідеї проєкту? Як залучити 
зацікавлені сторони і налагодити 
взаємодію з ними? У чому полягає 
різниця між моніторингом реалізації та 
оцінюванням успішності проєкту? За 
якими показниками здійснювати 
моніторинг реалізації проєкту? 
Концептуальна модель взаємозв’язків 
між сталістю та успіхом проєкту. Що 
таке успішність проєкту, як її

6



виміряти? За якою моделлю можна 
оцінити досконалість проєкту?

9 Тема 9. Проєктний офіс/ 
проєктний відділ в громаді. 
Агенції регіонального 
розвитку

Завдання та функції проєктного офісу. 
Дві основні моделі проєктного офісу в 
організації. Основні параметри, які 
мають бути враховані при виборі 
моделі проєктного офісу. Місце в 
структурі організації та юридичне 
підґрунтя. Організаційні структури 
проєктного офісу. Основа діяльності 
проєктного офісу. Процедури 
ініціювання, підготовки та реалізації 
проєктів.

6

10 Тема 10. Запровадження 
гендерного підходу на всіх 
стадіях життєвого циклу 
проєкту місцевого розвитку

Гендерний підхід в проєктній 
діяльності. Національне та міжнародне 
законодавство з питань забезпечення 
тендерної рівності. Що робить проєкт 
гендерно чутливим або гендерно 
нейтральним. Розробка гендерно 
чутливих проєктів: практичні 
інструменти. Як прописати в проєктній 
заявці гендерний компонент. 
Врахування питань гендерної рівності 
на всіх етапах проєктної діяльності: 
ініціювання, планування, реалізація. 
Приклади інтеграції гендерного 
компоненту в проєкти місцевого 
розвитку.

6

Разом 60

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти здійснюється за графіком 
індивідуальної роботи згідно з розкладом у формі консультацій, індивідуальної бесіди.

Для стимулювання дослідницького й творчого інтересу здобувачів вищої освіти і 
здобуття ними навичок проєктної діяльності доречно заохочувати їх до виконання 
додаткових видів робіт в певних проєктах, і враховувати цю діяльність при підведенні 
підсумків роботи здобувачів вищої освіти у семестрі. Так, наприклад, здобувачам вищої 
освіти може бути запропоновано розробити концепцію власного проєкту місцевого 
розвитку та презентувати її на практичному занятті. При цьому можливо запровадити 
систему взаємооцінювання серед слухачів курсу, коли кожен здобувач спочатку 
практикується в оцінюванні прикладу концепції, наданої викладачкою курсу, а потім 
пробує себе в ролі експерта, оцінюючи концепцію своїх колег та надаючи відгук.

Індивідуальні види робіт не обмежуються і приймаються пропозиції щодо 
вдосконалення курсу (як лекційної, так і практичної складової).

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: лекція 
(традиційна, проблемна) із застосуванням презентацій, семінари, пояснення.

Самостійна робота здобувачів вищої освіти: виконання індивідуальних навчальних 
завдань і проєктів.



Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості.

8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 
письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми студентам пропонується 
10 тестових завдань 3-х типів: 1) 5 тестових питань закритої альтернативної форми 
(простого множинного вибору „правильно” чи „неправильно”); 2) 4 тестових питання 
закритої форми множинного вибору з однією правильною відповіддю з 4 -х можливих; 3) 1 
тест-задача закритої форми з однією правильною відповіддю з 4-х можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань. Здобувач має підготувати та презентувати виконане індивідуальне завдання.

Підсумковий контроль знань -  залік.

9. КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 
оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Управління проєктами місцевого розвитку», є:

-  повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни;

-  глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних 
джерелах;

-  вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
-  характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);
-  вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань;
-  вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених 
на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або 

в методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти

Поточний контроль, самостійна робота
Індиві
дуальне
завдання

Захист
ІЗ Всього

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5

30 10 1006 6 6 6 6
Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 10

6 6 6 6 6



Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), практики
для заліку

90-100 A відмінно

зараховано
82-89 B добре
74-81 C добре
64-73 D задовільно
60-63 E задовільно

35-59
FX незадовільно не зараховано з 

можливістю повторного 
складання

0-34
F незадовільно не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни
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