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Галузь знань    12 Інформаційні технології    Рівень вищої освіти бакалавр  

Спеціальність    125 Кібербезпека  Семестр 6 

Освітня програма 
Управління інформаційною та

кібернетичною безпекою 
Тип дисципліни Вибіркова 

Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінарських занять Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

5 150 18 18 18 96 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу: 
вивчення основ банківської діяльності, інформаційних і телекомунікаційних технологій, які використовуються у банківській сфері,

вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки банківської діяльності. 

Компетентності відповідно до освітньої програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)  Hard-skills / Спеціальні компетентності (СК(ПК)) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як
усно, так і письмово.  
ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним
спрямуванням.  
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.  

ПП1.  Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також

державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення

професійної діяльності в галузі інформаційної та кібербезпеки.  

ПП2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій,

сучасних методів і моделей інформаційної безпеки.  

ПП4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики

безпеки.  

ПП5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації

встановленої політики безпеки.  

ПП6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних,

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації

загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.  

ПП11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних,

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем.  

ПП12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості

та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам. 

Програмні результати навчання (ПРН) 
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ПРН 10. Виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем. 

ПРН 11. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах.  

ПРН 13. Аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних. 

ПРН 15. Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій.  

ПРН 17. Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо 

структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням 

взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент. 

ПРН 21. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої політики 

безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.  

ПРН 22. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних 

системах згідно встановленої політики інформаційної і кібербезпеки.  

ПРН 23. Реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах.  

ПРН 25. Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та 

інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту.  

ПРН 26. Впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем.  

ПРН 27. Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.  

ПРН 31. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем.  

ПРН 32. Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур 

резервування згідно встановленої політики безпеки.  
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема, опис теми 
Вид 

заняття 
Оцінювання 

за тему 
Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи 

Розділ 1. «Організаційно-правові основи управління інформаційною безпекою банків» 

Тема 1. Вступ до дисципліни “Управління інформаційною безпекою 

банків” 

Знати: Предмет, мета та задачі дисципліни. Основи 

автоматизації банківської діяльності в Україні. 

Вміти: Визначати основні напрями автоматизації банківської 

діяльності. 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17  
Рекомендовані джерела: 2–7. 

Лекція 1 

5,5* 

Лекція-візуалізація 

Семінар 1 
Усне опитування, навчальна дискусія,обговорення ситуаційного 

завдання 

Практичне 

заняття 1 

 
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 



Тема 2.  Забезпечення безпеки банківських інформаційних систем 

Знати: Мету та задачі забезпечення безпеки банку 

Вміти: Здійснювати вибір основних засобів захисту інформації в 

автоматизованій банківській системі та будувати систему 

забезпечення безпеки банку  

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1, 2–7, 11-14. 

Лекція 2 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 2 
Усне опитування, навчальна дискусія,обговорення ситуаційного 

завдання 

Практичне 

заняття 2 

 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Тестування, навчальна дискусія, кейс-метод 

Тема 3. Особливості захисту банківської інформації  

Знати: Основні загрози безпеки АБС. 
Вміти: Формувати задачі та вимоги до захисту банківської 

інформації в СЕП 
. 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1-10, 13-17. 

Лекція 3 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 3 
Мозковий шторм, навчальна дискусія, вирішення практичних 

задач 

Практичне 

заняття 3 

 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 
Круглий стіл на тему: «Переваги та недоліки різних видів 

біржових угод» 

Тема 4. Правове забезпечення захисту інформації у банківській 

діяльності   
Знати: нормативно-правове регулювання безпечної діяльності НБУ 

та комерційних банків 

 Вміти:  організовувати систему захисту інформації у банківській 

діяльності 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1-10, 19. 

Лекція 4 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 4 Тестування, навчальна дискусія, вирішення практичних задач 

Практичне 

заняття 4 

 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Проведення модульного контролю № 1  «Організаційно-

правові основи управління інформаційною безпекою 

банків» 

Тема 1. Вступ до дисципліни “Управління інформаційною безпекою Самостійна  1. Основи управління інформаційною безпекою банків 



банків». 

Тема 2. Забезпечення безпеки банківських інформаційних систем.  

Тема 3. Особливості захисту банківської інформації. 

Тема 4. Правове забезпечення захисту інформації у банківській 

діяльності. 

робота 2. Особливості банківських інформаційних технологій 

3. Конфіденційна інформація банку 

4. Методи та засоби здобуття інформації щодо банківської 

діяльності 

5. Канали витоку інформації 

Розділ 2.  «Принципи та методи забезпечення інформаційної безпеки банків» 

Тема 5. Бізнес-розвідка у банківському секторі   
Знати: Основні задачі бізнес-розвідки та нелегальні методи збору 

інформації  

Вміти: Здійснювати аналітичну розвідку засобами Internet. 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1-10, 17-18. 

Лекція 5 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 5 
Мозковий шторм, навчальна дискусія,обговорення 

ситуаційного завдання 

Практичне 

заняття 5 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Тестування, навчальна дискусія, вирішення практичних задач 

Тема 6. Програмні засоби аналізу ризиків у банківській діяльності 

Знати: Відмінності повного аналізу ризиків від аналізу ризиків для 

базового рівня. 
Вміти: Використовувати програмні засоби для аналізу ризиків 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела:3–10, 19-20. 

Лекція 6 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 6 
Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, 
обговорення ситуаційного завдання 

Практичне 

заняття 6 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Ділова гра «Товарна біржа» 

Тема 7. Організація захисту комерційної таємниці банків  
Знати: Права банків на комерційну таємницю, організація її 

утворення, функціонування та захисту. 
Вміти: Наслідки посягання на комерційну таємницю банків

 Розробляти процедуру організації системи захисту 

комерційної таємниці банків. 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

Лекція 7 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 7 Усне опитування, навчальна дискусія,кейс-метод 

Практичне 

заняття 7 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 



ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1–12, 19-20. 

 Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Тестування, навчальна дискусія, заповнення брокерських 

договорів-доручень 

Тема 8. Захист системи електронних банківських платежів 

  

Знати: Загрози безпеки АБС та основні засоби захисту. 

Вміти: Формувати основні задачі та вимоги до захисту банківської 

інформації в системі електронних платежів 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 
Рекомендовані джерела: 1–12, 19-20. 

Лекція 8 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 8 
Усне опитування, тестування, навчальна дискусія,обговорення 

ситуаційного завдання 

Практичне 

заняття 8 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Круглий стіл на тему: «Я – учасник фондового ринку» 

Тема 9. Гарантування безпеки електронних документів та 

електронних платежів   

Знати: Основи захисту банківських автоматизованих систем, 

електронних платежів, платежів фізичних осіб від злочинних дій. 

Вміти: Запобігати використанню в злочинних цілях електронних і 

пластикових платіжних засобів 

Формування компетенцій: ЗК1, ЗК3, ЗК5, СК1, СК2, ПП1,ПП2,ПП4, 

ПП5, ПП6, ПП11, ПП12. 
Результати навчання: ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН15, ПРН17, 

ПРН21, ПРН22, ПРН23, ПРН25, ПРН26, ПРН27, ПРН31, ПРН32. 

Рекомендовані джерела: 1–12, 19-20. 

Лекція 9 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінар 9 
Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, вирішення 

практичних задач 

Практичне 

заняття 9 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Проведення модульного контролю № 2  «Біржова торгівля та її 

особливості» 

Тема 5. Бізнес-розвідка у банківському секторі. 

Тема 6. Програмні засоби аналізу ризиків у банківській діяльності. 

Тема 7. Організація захисту комерційної таємниці банків. 

Тема 8. Захист системи електронних банківських платежів. 

Тема 9. Гарантування безпеки електронних документів та 

електронних платежів. 

Самостійна 

робота 
 

1. Джерела отримання інформації щодо банківської 

діяльності 

2. Організація керування ризиками в банківській 

діяльності 

3. Законодавче регулювання дозвільної системи 

4. Побудова загальної концепції безпеки банківських 

інформаційних технологій 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 



• Мультимедійний проектор; 
• Комп’ютерний клас для проведення практичних занять. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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User’s Behavior Forecasting. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. (IJETER). 2020. Vol. 8 (5), P. 2019 – 2025. https://

doi.org/10.30534/ijeter/2020/90852020 (SCOPUS).

15. Легомінова С.В., Голобородько А.Ю. Сучасні особливості розвитку логістичних потоків в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського

обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. No2. С. 34-45.

16. Svitlana V. Lehominova, Olga Yu. Guseva, Olena V. Voskoboeva, Olga S. Romashchenko, Alona Yu. Goloborodko. Innovative management of
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17. Vitalii Savchenko, Halyna Haidur, Sergii Gakhov, Svitlana Lehominova, Tetiana Muzshanova, Iryna Novikova. Model of Control in a UAV Group for

Hidden Transmitters Detection on the Basis of Local Self-Organization. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering

(IJATCSE). 2020. Vol. 9(4), P.6167-6174 (SCOPUS).
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

• Курс передбачає роботу в колективі. 
• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
• Освоєння дисципліни передбачає обов’язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 
• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою. 
• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
• Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 
• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.  
• За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.  

 
*КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання студентом 30 балів  у сукупності за всіма темами дисципліни 

Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на заняттях,у т.ч.:  

• присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,55 бала 

• участь у експрес-опитуванні  за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

• доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від повноти 
розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і 
доповіді), підготовка реферату 

за кожну презентацію (реферат) максимум 3 
бали 

• усне опитування, тестування, рішення практичних задач за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

• участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного завдання   за кожну правильну відповідь 2 бали 

• участь у діловій грі за кожну участь 1 бал 

РУБІЖНЕ 

ОЦІНЮВАННЯ 

(МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ) 

Модульний контроль № 1 «Організаційно-правові основи управління інформаційною безпекою банків» максимальна оцінка – 15 балів 

Модульний контроль № 2 «Принципи та методи забезпечення інформаційної безпеки банків» максимальна оцінка – 15 балів 

Додаткова 

оцінка 
Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо. 

Звільняється від іспиту 

ПІДСУМКОВЕ

ОЦІНЮВАННЯ 

Іспит 

Метою іспиту є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, 
необхідних для виконання професійних обов’язків.  
Іспит проходить у письмовій формі. 

20 балів 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНУ 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100841
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bezin_2013_19_1_13


бали Критерії оцінювання Рівень компетентності 
Оцінка /запис в 

екзаменаційній відомості 
9
0

-1
0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях.  

Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та 

співставляти дані об ‘єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін 

знань та умінь.  

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни.  За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив 

вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Зменшення  100-

бальної оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується 

дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою 

програмою, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  

складних практичних завдань. 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, 

умінь і навичок, що викладені в робочій 

програмі дисципліни. Власні пропозиції 

студента в оцінках і вирішенні 

практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  

при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному 

поглибленому вивчені  питань, що 

відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно / 
Зараховано (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно 

виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 

Забезпечує студенту самостійне 

вирішення основних практичних задач в 

умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно 

з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре / 
Зараховано (В) 

7
5
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає робочій програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. 

Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ 

розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають 

визначальне значення  при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / 

контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим 

матеріалом робочої програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

Добре / 
Зараховано (С) 

6
4
-7

4
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо 

напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може 

вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. . 

Середній 

Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (D) 

6
0

-6
3
 Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З  

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / 

Середній 

Є мінімально допустимим у всіх 

складових навчальної програми з 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (Е) 



індивідуальних / контрольних завдань   значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але 

відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 
3
5
-5

9
 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу.  

Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він 

пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання) 
/ Не зараховано (FX) В 

залікову книжку не 
проставляється 

1
-3

4
 Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни.  

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Студент не допущений до здачі заліку. 

Незадовільний 

Студент не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням / Не допущений 
(F)   В залікову книжку не 

проставляється 

 


