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3 90 24 - 30 - 36 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню - 

Освітні компоненти для яких є базовою Економічне проектування, Фінансове планування та бюджетування. 

Мета курсу: 
формування теоретичних знань і набуття практичних навичок з стратегічного партнерства та методологічних засад злиття та поглинання 

підприємств  
Компетентності відповідно до освітньої програми 

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

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

CК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою. 

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПРН4. Розробляти та управляти соціально-економічними проектами та комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-

економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

ПРН9. Приймати ефективні  рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, досліджень та економіко-

математичного моделювання та прогнозування. 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема, опис теми 
Вид 

заняття 
Оцінювання 

за тему 
Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи 



Розділ 1 «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ СТРЕТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ» 

Тема 1. Організаційні механізми формування стратегічних 
партнерств 

Знати: Сутність, ознаки, стратегічних партнерств. Етапи 

формування стратегічних партнерств 
Вміти: сформувати концепцію стратегічного партнерства. 

Формування компетенцій: СК2 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 1 

5,5* 

 

Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 1 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Лекція 2 Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 2 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Тема 2. Види стратегічних партнерств  

Знати: Класифікаційні ознаки стратегічних партнерств. Форми 

функціонування стратегічних партнерств підприємств. 

Організаційно-правові форми інтеграції підприємств участників 

стратегічних партнерств 

Вміти: Охарактеризувати основні види і форми стратегічних 

партнерств підприємств 

Формування компетенцій: СК2 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 3 

5,5* 

Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 3 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

 

Лекція 4 Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 4 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією 

за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

 

Передумови створення цифрових стратегічних партнерств 
Самостійна 

робота 
9-10 

Передумови створення стратегічних партнерств. 

Вплив цифровізації на організацію цифрових стратегічних 

партнерств 

 

Розділ 2. « МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» 

Тема 3. «Ринок злиття та поглинання підприємств» 

Знати: Ринок М&А: сутність та принципи злиття та поглинань. 

Класифікацію основних типів злиття та поглинання 

Вміти: Визначати тип злиття або поглинання підприємств. 

Формування компетенцій: СК2; СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 5 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 5 
Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення ситуацій 

Тема 4 «Механізм здійснення злиття та поглинання 

підприємств» 
Лекція 6 5,5*  Лекція-візуалізація 



Знати: Основні мотиви злиття і поглинання підприємств Етапи 

проведення злиття і поглинання підприємств. Проблеми й чинники 

злиття і поглинання підприємств 

Вміти: будувати матрицю стратегічних намірів та операційну модель 

при злитті/поглинанні. Виділяти основні проблеми і чинники при 

проведенні злиття або поглинанні 
Формування компетенцій: СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 
Рекомендовані джерела: 1–6 

Практичне 

заняття 6 

Усне опитування, навчальна дискусія, обговорення ситуацій, 

вирішення практичних задач 

Тема  5  «Формування капіталу підприємства при злитті та 

поглинанні» 
Знати: Формування капіталу підприємства при злитті. та поглинанні.  

Вміти: Оптимізувати структуру капіталу підприємства при злитті або 

поглинанні підприємств. Визначення премії-компенсації та витрат на 

інтеграцію підприємств при поглинанні. 

Формування компетенцій:  СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 7 

5,5* 

 Лекція-візуалізація 

Практичне 

заняття 7 
Усне опитування, навчальна дискусія, 
вирішення практичних задач.  

Практичне 

заняття 8 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

вирішення практичних задач. 

Тема  6.  «Підходи і методи оцінки злиття та поглинання 

підприємств» 

Знати: Сутність традиційних підходів і методів оцінки злиття та 

поглинання підприємств. Витратний підхід оцінки злиття і 

поглинання підприємств. Порівняльний підхід оцінки ефективності 

злиття і поглинання підприємств. Дохідний підхід оцінки 

ефективності злиття та поглинання підприємств. 
Вміти: Оцінити ефективність злиття або поглинання 

підприємств витратним, порівняльним, дохідним підходами  

Формування компетенцій: СК2; СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 8 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 9 

Усне опитування, навчальна дискусія, вирішення практичних 

задач. 

Лекція 9 Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 10 

Усне опитування, навчальна дискусія, вирішення практичних 

задач. 

Тема 7. «Моделювання оцінки ефективності злиття та 

поглинання підприємств» 
Знати: Сутнісні характеристики інструментів моделювання оцінки 

ефективності злиття і поглинань. Метод реальних опціонів (модель 

Блека-Шоулза). Метод Монте-Карло 

Вміти: використовувати інструменти моделювання ефективності злиття або 

поглинання підприємств 

Формування компетенцій: СК2; СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 10 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 11 

Усне опитування, навчальна дискусія, вирішення практичних 

задач 

Практичне 

заняття 12 

Усне опитування, навчальна дискусія, вирішення практичних 

задач 



Тема  8.  «Оцінка синергетичного ефекту при злитті та поглинанні 

підприємств» 
Знати: Сутність синергії, її види. Методи оцінки синергетичного 

ефекту при злитті та поглинанні підприємств. Механізм досягнення 

синергетичного ефекту від злиття та поглинання підприємств. 

Негативний вплив синергетичних ефектів на діяльність підприємства. 

Вміти: Провести оцінку синергетичного ефекту при реалізації проекту 

злиття або поглинання підприємств 

Формування компетенцій: ЗК6; СК2; СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 11 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 13 

Усне опитування, навчальна дискусія вирішення практичних 

задач 

Практичне 

заняття 14 

Усне опитування, навчальна дискусія вирішення практичних 

задач 

Тема 9. «Особливості операцій по злиттю і поглинанню на 

українських підприємствах» 

Знати: Досвід операцій по злиттю і поглинанню на міжнародному 

ринку корпоративного контролю. Дослідження тенденцій розвитку 

операцій по злиттю і поглинанню на українських підприємствах. 

Ворожі поглинання: форми і шляхи захисту від них.  
Вміти: Виділяти тенденції  ринку злиття та поглинання, 
прогнозувати шляхи захисту від ворожих об’єднань підприємств 

Формування компетенцій: ЗК6; СК10 

Результати навчання: ПРН3, ПРН4, ПРН9 

Рекомендовані джерела: 1–6 

Лекція 12 

5,5* 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Практичне 

заняття 15 
Усне опитування, навчальна дискусія. 

Організація цифрового стратегічного партнерства на засадах 

злиття та поглинання підприємств  
 

Самостійна 

робота 
9-10 

Визначення основних розбіжностей між Злиттями та 

поглинаннями  

Вивчення законодавства України з питань регулювання 

розвитку зливань та поглинань 

Дослідження специфіки зливань та поглинань на українських 

підприємствах  

Розроблення проекту проведення Злиття або поглинання 

підприємства 

    

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:  

1. Svitlana Lehominova, Alona Goloborodko,  Ruslan Dymenko. Paradigm of implementation of digital transformations of economic processes. Modern 

management: theories, concepts, implementation. Monograph. Editors: Marian Duczmal, Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2021, pp.394, illus., tabs., bibls. ISBN 978-83-66567-24-2. P. 27-34. Режим доступу: https://www.wszia.opole.pl/wp-

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/7.pdf


content/uploads/2020/05/7.pdf 

2. Viktoriia A. Hrosul, Alona Yu. Goloborodko, Svitlana V. Lehominova, Kseniia V. Kalienik, Natalia Yu. Balatska. Modelling balanced criteria system 

for business process management. RISUS -Journal on Innovation and Sustainability. São Paulo, v. 12, n.2, p. 139-153, abr./mai.2021-ISSN 2179-3565. 

(Web of Science) Режим доступу: https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/view/54314 

3. Svitlana V. Lehominova, Olga Yu. Guseva, OlenaV. Voskoboeva, Olga S. Romashenko. Innovative management of  enterprise comtetive advantages.  

International Journal of Management (IJM).June.Volume:11,Issue:6,Pages:1558-1568. 2020. Режим доступу: 

http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_142.pdf 

4. Голобородько А. Ю., Легомінова С.В. Технологія управління економічними інтелектуальними системами в умовах цифрової економіки 

Економічний дискурс. 2020. № 1. С. 16–24. Режим доступу: file:///C:/Users/Алена/Downloads/202522-453878-1-SM.pdf 

5. Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Голобородько А. Ю. Цифрова економіка. Міленіум. 2020. 400с. ISBN 978 – 83 – 66567 – 24 – 2  : 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2152 

6. Голобородько А. Ю. Цифрове стратегічне партнерство: навчальний посібник. ДУТ. 2021. 300 с. Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2160_35722632.pdf 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС  
7. www.president.gov.ua - – Офіційний сайт Президента України 

8. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної ради України 

9. http://zakon2.rada.gov.ua/laws - Законодавство України 

10. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України 

11. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України 

12. www.bank.gov.ua – Офіційний сайт Національного банку України 

13. www.aub.com.ua – Офіційний сайт Асоціації українських банків 

14. www.ukrstat.gov.ua – Офіційний сайт Державного комітету статистики  

15. www.dkrs.gov.ua - Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України 

16. www.customs.gov.ua - Офіційний сайт Державної митної служби України  

17. www.treasury.gov.ua - Офіційний сайт Державної казначейської служби України 

18. www.apu.com.ua - Офіційний сайт Аудиторської палати України 

19. www.ac-rada.gov.ua/achamber/ - Офіційний сайт Рахункової палати України 

20. www.pfu.gov.ua - Офіційний сайт Пенсійного фонду України 

21. www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 

України 

22. www.fse.gov.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

23. www.dcz.gov.ua - Офіційний сайт Державної служби зайнятості - виконавчої Дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття 

24. 213.186.192.228:8082 - Офіційний сайт Фонду соціального захисту інвалідів.  

25. www.dfp.gov.ua - Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. 

26. www.amc.gov.ua - Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. 

https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/7.pdf
https://revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/view/54314
http://www.iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_6/IJM_11_06_142.pdf
../../../../../../../Алена/Downloads/202522-453878-1-SM.pdf
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96/view/2152
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2160_35722632.pdf


27. www.uainsur.com - Офіційний сайт Ліги страхових Організацій України. 

28. www.uafr.com.ua - Українське агентство фінансового розвитку. 

29. www.gifa.ru - Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків. 

30. www.usfa.kicv.ua - Українське товариство фінансових аналітиків. 

31. www.intcrbiz.com.ua - Сайт професійних учасників ринку. 

32. www.ins.com.ua - Українcькі страхові інформаційні системи. 

33. www.insurancetop.com - Рейтинги страховиків і брокерів України та світу. 

34. www.vedi.ru - Огляд фінансових ринків. 

35. www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс.  

36. www.municipal.gov.ua - Офіційний сайт Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні 

37. http://ufpp.kiev.ua - Офіційний сайт Українського фонду підтримки підприємництва 

38. www.fg.org.ua - Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

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 навчальнї роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях,   у т.ч.:   

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу), участь у експрес-опитуванні   

за наявність на лекціях  і  участь у експрес-
опитуванні – 4,5 бала. 

 Робота на практичних заняттях,   у т.ч.:  

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

загальна кількість 4,5 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) 

за виконання самостійної роботи 15 балів 

 усне опитування, рішення практичних задач 
за кожну правильну відповідь 2 бала, 

максимальна кількість балів – 18балів 
 виконання самостійної роботи вирішення практичних задач максимальна оцінка – 18 балів 



РУБІЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ 
(МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ) 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль № 1 «Основи формування  цифрових стратегічних партнерств» За сумою набраних балів 

Модульний контроль № 2 « Методичні засади  злиття та поглинання підприємств» 
За сумою набраних балів 

Робота на лекціях,   у т.ч.:   

присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу), участь у експрес-опитуванні   

за наявність на лекціях  і  участь у експрес-
опитуванні – 2,5 бала. 

 Тестування 
за кожну правильну відповідь 1 бал, 

всього 20 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 

Екзамен 

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

40 балів 

 

*КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання студентом 40 балів  у сукупності за всіма темами дисципліни 

Форми контролю Види навчальної роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях,   у т.ч.:   

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу), участь у експрес-опитуванні   

за наявність на лекціях  і  участь у експрес-
опитуванні – 4,5 бала. 

 Робота на практичних заняттях,   у т.ч.:  

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

загальна кількість 4,5 бала 

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

за виконання самостійної роботи 15 балів 

 усне опитування, рішення практичних задач 
за кожну правильну відповідь 2 бала, 

максимальна кількість балів – 24 балів 
 виконання самостійної роботи вирішення практичних задач максимальна оцінка – 12 балів 

РУБІЖНЕ 
ОЦІНЮВАННЯ 
(МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ) 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль № 1 «Теоретико-методологічні основи управління витратами» За сумою набраних балів 

Модульний контроль № 2 « Методичні засади системи управління витратами підприємства» 
За сумою набраних балів 

Робота на лекціях,   у т.ч.:   

присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання 
пройденого матеріалу), участь у експрес-опитуванні   

за наявність на лекціях  і  участь у експрес-
опитуванні – 2,5 бала. 

 Тестування 
за кожну правильну відповідь 1 бал, 

всього 20 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. 

40 балів 

 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНУ 

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 / 

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

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

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх 

складових навчальної програми з 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (Е) 

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 проставля-
ється 

 


