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Загальна характеристика 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Економіко-технологічний інститут імені  Роберта Ельворті 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр  

Магістр з менеджменту 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Менеджмент 

Обмеження щодо форм 

навчання 
Відсутні 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 6 місяців 

Цикл/рівень 
НРК України – 7 рівень, FQ-ЕНЕА – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська 

Мета освітньої програми 

Набуття здобувачами вищої освіти здатності до  розв’язання задач дослідницького та 

інноваційного характеру у сфері менеджменту 

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області 

Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та 

розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або 

у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов і 

вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: - парадигми, закони, 

закономірності, - принципи, історичні передумови розвитку 

менеджменту; - концепції системного, ситуаційного, 

адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, 

проектного менеджменту тощо; - функції, методи, технології та 

управлінські рішення у менеджменті  

Методи, методики та технології: - загальнонаукові та 

специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, 

економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного 

оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, 

балансові тощо); - методи реалізації функцій менеджменту 

(методи маркетингових досліджень; методи економічної 

діагностики; методи прогнозування і планування; методи 

проектування організаційних структур управління; методи 

мотивування; методи контролювання; методи оцінювання 

соціальної, організаційної та економічної ефективності в 

менеджменті тощо). - методи менеджменту (адміністративні, 



економічні, соціально-психологічні, технологічні); - технології 

обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, 

імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). 

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-

комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні 

продукти, що застосовуються в менеджменті. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня, професійно-прикладна, орієнтована на сучасні 

досягнення у сфері  менеджменту в сучасних умовах розвитку 

економіки   

Основний фокус освітньої 

програми та спеціальності 

Спеціальна в галузі 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 073 «Менеджмент».  

Ключові слова: менеджмент, організація, управлінські рішення, 

персонал, стратегії, управління бізнесом, управління якістю, 

ділова етика, лідерство, інновації в менеджменті, 

конкурентоспроможність. Формування фахової компетентності 

у процесі навчання щодо вміння розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі 

професійної діяльності із застосуванням науково-

обґрунтованих теорій та методів менеджменту 

Особливості програми 

Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою.  

Особливості освітньої програми полягають у тому, що здобувачі 

вищої освіти отримують теоретичні та практичні знання щодо 

закономірностей функціонування та розвитку бізнес-організацій 

в умовах нової економіки, формування системи загального та 

функціонального управління ними для досягнення стратегічних 

цілей. Освітня програма дозволяє здобувачам: 

 сформувати індивідуальну траєкторію навчання, 

обравши для вивчення дисципліни з вибіркового блоку 

дисциплін;  

 під час навчання, стати учасником реальних бізнес-

проектів;  

 навчатись в активному дослідницькому науковому 

середовищі, що передбачає використання відкритих та 

проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із 

запрошенням відомих фахівців і практиків з 

менеджменту, бізнес-тренінгів, кейс-методів, а також 

застосування сучасних освітніх інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 пройти практичну підготовку та у подальшому бути 

 працевлаштованим у провідних вітчизняних та 

закордонних компаніях-партнерах. 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Орієнтовними сферами професійної діяльності є реалізація 

функцій управління процесами на виробничих, комерційних 

підприємствах, фінансових організаціях та сфері послуг; 

адміністрування та керування в державних установах; 

організування в некомерційних організаціях. Отримані 

компетенції дозволять випускникам займати посади  фахівців 

та керівників адміністративного та економічного профілю в 

органах державного управління, на підприємствах різних форм 

власності, громадських організаціях тощо. 

Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти – доктора філософії. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 



Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване навчання. Методи та способи навчання 

забезпечують активну участь в процесі навчання студентів. 

Лекції, практичні заняття із застосуванням інтерактивних 

технологій, самостійна робота на основі підручників та 

навчально-методичних комплексів з дисциплін, консультації із 

викладачами, проходження виробничої практики, підготовка 

індивідуальних та групових проектних завдань, проведення 

відповідних досліджень і захист кваліфікаційної магістерської 

роботи. 

Оцінювання 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно 

Положення ЕТІ ім. Р. Ельворті   про «Порядок оцінювання 

знань студентів » 

Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль знань, презентація індивідуальних та групових 

проектних завдань, захист письмових робіт, заліки, екзамени,  

захист курсової роботи, захист звіту про проходження  

виробничої практики, захист кваліфікаційної магістерської 

роботи. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX); 

чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно); дворівневою національною шкалою 

(зараховано/незараховано). 

Програмні компетентності 
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ІК 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту 

або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог 
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ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

ЗК 2 

Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності);  

ЗК 3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;  

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК 5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
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СК 1 
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до 
визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 2 

Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани; 

СК 3 
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

СК 4 
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації; 



СК 5 
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління;  

СК 6 
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 

СК 7 
Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість; 

СК 8 
Здатність використовувати психологічні технології роботи з 

персоналом. 

СК 9 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію; 

СК 10 Здатність до управління організацією та її розвитком. 

Програмні результати навчання 

Р 1 

Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; 

Р 2 Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р 3 Проектувати ефективні системи управління організаціями; 

Р 4 Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 

Р 5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах; 

Р 6 

Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; 

Р 7 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

Р 8 
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; 

Р 9 
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами; 

Р 10 
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти 

з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

Р 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; 

Р 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 

Р 13 
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством України. 
Наявність кафедри, відповідальної за підготовку здобувачів вищої освіти. 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 
науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані 
спеціалісти-практики. 
З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один 
раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації 

Матеріально-
технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим законодавством 
України.  
Матеріально-технічна база ЕТІ дозволяє організовувати та проводити заняття з 
усіх навчальних дисциплін на достатньому рівні. Для проведення лекційних 
занять використовуються спеціалізовані аудиторії, мультимедійні проектори, 
комп’ютерні класи тощо. 
Інститут оснащений засобами, які забезпечують доступність навчального 



приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів, що документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.  
Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком (який 
орендується). 
Соціально-побутова інфраструктура: бібліотека, у тому числі читальна зала; 
пункт харчування, спортивна зала та стадіону (орендовані).  

Академічна мобільність 

Національна та 
міжнародна 

кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх партнерських угод між ЕТІ та навчальними 
закладами. 

Навчання 
іноземних 

здобувачів вищої 
освіти 

Не передбачається 

Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
магістерської роботи 

Вимоги до 
кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна магістерська робота має передбачати розв’язання складної 
задачі або проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері 
менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і 
характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням 
теорій та методів економічної науки. 
Кваліфікаційна магістерська робота не повинна містити академічного 
плагіату, фальсифікації, фабрикації. 
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу 
вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати 
 

1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі. 

1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та 

непродовольчими товарами та їх ремонті. 

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 

1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими 

товарами. 

1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами. 

1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення. 

1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві. 

1456 Менеджери (управителі) з організації харчування 

147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом 

та послуг юридичним особам. 

1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб. 

1472 Менеджери (управителі) у сфері оренди машин та устаткування. 

1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації. 

1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок. 



1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку. 

1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної 

думки. 

1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління. 

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами. 

1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 

персоналу. 

1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання 

персоналу. 

1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері. 

149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності. 

1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві. 

1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності. 

1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені 

до інших угруповань. 

1210 Керівники підприємств, установ та організацій. 

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання  

148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері. 
 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
 

Згідно Умов прийому на навчання для здобуття ступеня магістра 

приймаються особи з дипломом бакалавра (спеціаліста, магістра) за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови та фахового 

вступного випробування. 
 

Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Порядок оцінювання результатів навчання в Економіко-технологічному 

інституті імені Роберта Ельворті проводиться згідно положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній системі організації 

освітнього процесу. 

Оцінювання академічних досягнень студентів здійснюється під час 

поточного, модульного та семестрового контролю знань студентів. 

Поточний контроль здійснюється з метою оцінювання якості роботи 

студента протягом семестру під час проведення лекційних (якщо це передбачено 

РНП), практичних, лабораторних, семінарських занять, а також для перевірки 

якості самостійної роботи студентів. Результати цього виду контролю заносяться 

викладачем до «Журналу обліку роботи академічної групи. 

Форма проведення поточного контролю визначається кафедрою, робочою 

навчальною програмою з дисципліни. 

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і 

має на меті перевірку і оцінювання знань та умінь студента після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни (змістового модуля), 

визначеного робочою навчальною програмою. 

Модульний контроль здійснюється на останньому в поточному змістовому 

модулі практичному (семінарському, лабораторному) занятті або за 

результатами усіх видів роботи студента за цей період, або за результатами 



контрольної роботи (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, 

колоквіуму тощо). Форма проведення модульний контролю визначається 

робочою навчальною програмою з дисципліни. 

Результати модульного контролю фіксуються окремою графою в «Журналі 

обліку роботи академічної групи». 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться як підсумковий 

контрольний захід і є обов’язковим для всіх студентів. Семестровий контроль 

здійснюється з метою оцінки результатів навчання студента на окремому 

завершеному етапі. Відповідно до навчального плану семестровий контроль 

проводиться у формі семестрового екзамену або диференційованого заліку з 

конкретної навчальної дисципліни, у терміни, передбачені графіком навчального 

процесу.  

Результати семестрового контролю фіксуються за національною системою 

окремою графою в «Журналі обліку роботи академічної групи» з позначкою ск 

(семестровий контроль) на сторінці, що відведена для конкретної дисципліни. 

Остаточною оцінкою з дисципліни за семестр, яка вноситься до «Відомості 

обліку успішності», є підсумкова оцінка, що складається з балів поточного, 

модульного та семестрового контролю (для дисциплін з формою підсумкового 

контролю - екзамен). 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни за семестр вноситься до: 

– «відомості обліку успішності»; 

– залікової книжки студента; 

– навчальної картки студента. 

З дисципліни, яка вивчається впродовж двох і більше семестрів, 

семестровий контроль здійснюється кожного семестру у формі, передбаченій 

робочим навчальним планом. У зведену відомість та в додаток до диплому, як 

правило, заноситься остання за строком виставлення оцінка. 

2.3. Кількість модульних контрольних робіт з кожної навчальної 

дисципліни визначається робочою навчальною програмою і залежить від: 

- обсягу кредитів з дисципліни; 

- кількості годин, відведених на семінарські, практичні, лабораторні 

заняття; 

- форми семестрового контролю. 

Оцінювання поточного і семестрового контролю 

До(на) початку вивчення відповідної дисципліни (але не пізніше другого 

аудиторного заняття) студента повідомляють про структуру дисципліни, зміст 

курсу і форми проведення модульного та семестрового контролю, критерії 

оцінювання знань, про наявність на сайті інституту електронного варіанту 

силабусу навчальної дисципліни або інших методичних матеріалів з цього 

питання. 

При визначенні якості роботи студента під час аудиторних занять оцінці 

підлягають: рівень теоретичних знань та практичних навичок з тем, включених 

до певних розділів, правильність та самостійність суджень при обговоренні 

питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, результати виконання і 

захисту лабораторних (контрольно-розрахункових) робіт, експрес-контролю у 

формі тестів тощо. 

Самостійна робота студентів може оцінюватися як: підготовка до 



аудиторних занять, самостійне опрацювання (конспектування) тем в цілому чи 

окремих питань, що не увійшли до лекційних, практичних (семінарських, 

лабораторних) занять з дисципліни, написання рефератів (доповідей), ессе, 

реферування першоджерел, проведення розрахунків, участь у колоквіумах тощо. 

Під час модульного та семестрового контролю оцінюється: рівень 

сформованості основних компетенцій, системність теоретичних знань студентів, 

уміння застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань. 

Семестровий контроль проводиться за розкладом, затвердженим у 

встановленому порядку.  

Якщо студент не виконав усі вимоги робочої навчальної програми з 

дисципліни, то він не допускається до складання семестрового екзамену і 

вважається таким, що має академічну заборгованість. 

На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, 

завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані 

знання і застосовувати їх під час вирішення практичних завдань. 

Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку 

успішності», складається з урахуванням результатів поточного, модульного й 

семестрового контролю і оформлюється: за національною системою, за 100-

бальною шкалою та за шкалою ЕСТS. 

Термін проведення екзаменаційної сесії в умовах організації освітнього 

процесу встановлюється графіком навчального процесу.  
 

У випадку поновлення, переведення, вступу до ЕТІ студентів з іншого ВНЗ, 

де не використовується 100-бальна система оцінювання або її використання не 

відповідає прийнятій у ЕТІ, застосовується наступний порядок переведення 

(перезарахування) оцінок, зазначених в академічній довідці чи додатку до 

диплома, з національної шкали у 100-бальну: 
 

Національна система  100-бальна шкала Шкала  ЕСТS 

Екзамен, диференційований залік 

відмінно  90 A 

добре  82 B 

добре 74 C 

задовільно  64 D 

задовільно 60 E 

Залік   

зараховано 60 E 

100-бальна 

система 

оцінка 

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен, диференційований залік залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



У разі відсутності в документах таких студентів диференціації оцінок і за шкалою 

ЕСТS переведення (парезарахування) здійснюється наступним чином: 

 
Національна система  100-бальна шкала Шкала ЕСТS 

Екзамен, диференційований залік 

відмінно  90 A 

добре 74 C 

задовільно 60 E 

Залік   

зараховано 60 E 

Курсова робота (проект) – одна з форм самостійної роботи студента, метою 

якої є поглиблене дослідження конкретних наукових напрямів, тем, що є 

складовими дисципліни, в межах якої виконується робота. Кінцевим етапом 

виконання курсової роботи (проекту) є її (його) захист. 

Оцінюється курсова робота (проект) членами комісії після її (його) 

прилюдного захисту.  

Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється у відповідній відомості 

за національною системою оцінювання, за 100-бальною шкалою та за шкалою 

ЕСТS. 

 

Оцінка за національною шкалою 100-бальна шкала оцінювання Оцінка ECTS 

відмінно 90 – 100 А 

добре 
82 – 89 В 

74 – 81 С 

задовільно 
64 – 73 D 

60 – 63 Е 

незадовільно 35 – 59 FX 

незадовільно 0 – 34 F 

Вимоги до курсової роботи (проекту), порядок, принципи захисту і 

оцінювання передбачаються відповідними методичними рекомендаціями й 

затверджуються у встановлений в інституті спосіб. 

Практика 

Практична підготовка студентів є однією з важливих і невід’ємних 

складових освітнього процесу в інституті. Виходячи з мети і завдань практики, її 

оцінювання передбачає диференціацію за видами та складовими. 

Підсумкова семестрова оцінка з практики виставляється у відповідній 

відомості за національною системою оцінювання, за 100-бальною шкалою та за 

шкалою ЕСТS. 

Оцінка за національною шкалою 100-бальна шкала оцінювання Оцінка ECTS 

відмінно 90 – 100 А 

добре 
82 – 89 В 

74 – 81 С 

задовільно 
64 – 73 D 

60 – 63 Е 

незадовільно 35 – 59 FX 

незадовільно 0 – 34 F 



 

Атестація здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється з метою визначення 

фактичної відповідності рівня їх освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам 

освітньої-кваліфікаційної характеристики. 

Захист кваліфікаційної магістерської роботи оцінюється за національною 

системою оцінювання, за 100-бальною шкалою та за шкалою ЕСТS, про що 

робиться запис у заліковій книжці, протоколі засідання екзаменаційної комісії. 

Вимоги до написання кваліфікаційної магістерської роботи, порядок, 

принципи захисту і оцінювання передбачаються відповідними методичними 

рекомендаціями й затверджуються у встановлений в інституті спосіб. 


