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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: «Методика та стратегія залучення грантових ресурсів» є 

дисципліною вибіркової складової навчального плану. Як вибіркова складова, вивчення 
дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітню траєкторію. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують знання та навички, зокрема щодо 
пошуку актуальних грантових можливостей від міжнародних, національних, регіональних 
фондів та програм; логічного мислення та розроблення релевантних пропозицій щодо залучення 
грантових ресурсів від донорів на бізнес-проєкти, стартапи, проєкти економічного розвитку і т.п; 
володіння практичним інструментарієм розроблення якісних проєктних пропозицій на участь у 
грантових конкурсах задля отримання грантової підтримки від грантодавців; володіння 
методикою  вирішення оперативних і тактичних проблем у сфері підприємницької діяльності, 
залучаючи міжнародну технічну та фінансову допомогу від іноземних донорів; організації 
роботи суб’єктів підприємництва по роботі над залученням альтернативних, безоплатних, 
грантових ресурсів для бізнес-проєктів, стартапів та проєктів економічного розвитку. 
Завершується вивчення дисципліни формуванням цілісного уявлення стосовно грантових 
можливостей в Україні.  

Зміст дисципліни «Методика та стратегія залучення грантових ресурсів» розроблено на 
основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері обігу товарів і послуг, норм та 
традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Здобувачі мають 
змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 
здобувачів. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 
кредитів 

Загальна 
кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 
підсумкового 

контролю аудиторних самостійної роботи 
здобувача 

120 120 3,3 6,7 залік 
Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 
Лекції 20 
Практичні заняття 20 
Самостійна робота 80 



Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 
Оціню-
вання 

роботи, 
бали 

Тиждень 
семестру 

Деталі проведення  
(за тимчасовим 

розкладом, за постійним 
розкладом) 

Кіль-
кість 
годин 

Тема 1. Сутність і  види, завдання і 
роль грантових можливостей. 
Фінансові та технічні ресурси 

Завдання для СРС: 
1. Грантові можливості в Україні
2. Типи і види грантових ресурсів
3. Гранти – фінансові ресурси
4. Гранти – технічні ресурси

1-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

2-й за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

1-й –
2-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
складання реферату, вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 2. Види грантових 
інструментів. Правила пошуку 
грантових можливостей 

Завдання для СРС: 
1. Типологія грантових інструментів
2. Гранти для малого та середнього
підприємництва в Україні.
3. Джерела інформації про гранти. Міні-
гранти і міні-проєкти. 

1-й за розкладом 
2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

здобувачів 
1 

3-й за розкладом 
2 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

1-й –
3-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 3. Вироблення стратегії 
проєкту та  формування 
проблематики проєкту для 
грантових конкурсів підприємств 
оптової торгівлі 

Завдання для СРС: 
1. Поняття стратегії проєкту. Алгоритм
розробки

2-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

4-й за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, 
обговорення ситуаційного завдання 

4 

2-й –
4-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 



2. Основоположні етапи з пошуку грантових
можливостей
3. Концептуальна нота та повна проєктна
заявка
4. Визначення центральної проблеми
проєкту

Тестування 1 

Тема 4. Правила формування 
стратегічної мети, конкретних 
цілей та завдань проєкту для 
отримання грантового 
фінансування 

Завдання для СРС: 
1. Формування стратегічної мети проєкту
2.Формування конкретних цілей проєкту.
3. Формування конкретизованих завдань
проєкту за методом SMART

3-й за розкладом 
2 

лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

5-й за розкладом 
2 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

3-й –
5-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 5. Структура цільової 
аудиторії грантового проєкту. 
Ключові учасники 

Завдання для СРС: 
1. Формування цільової аудиторії проєкту
2. Визначення в кількісних і якісних
характеристиках прямої (безпосередньої
аудиторії) проєкту
3.Визначення в кількісних і якісних
характеристиках опосередкованої аудиторії
проєкту, зацікавлених сторін.
4.Визначення бенефіціарів проєктної
діяльності. 

4-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

6-й за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

4-й –
6-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 6. Методи  формування 
календарного плану впровадження 
дій грантового проєкту та його 
структура 

5-й за розкладом 
2 

лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

7-й за розкладом 
2 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 



Завдання для СРС: 
1. Діаграма Ганта – основний інструмент
для побудови плану-графіка проєкту.
2. Алгоритм розробки плану заходів та
діяльності по проєкту.. 
3. Робота над структурою розбивки 
заходів/робіт Work Breakdown Structure. 

5-й –
7-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Контрольна робота 1 поза розкладом Письмова робота рубіжного контролю 5 
Тема 7. Попередня оцінка ризиків 
та стратегія їх управління 
впродовж реалізації грантового 
проєкту 

Завдання для СРС: 
1. Алгоритм виявленння потенційних
ризиків проєкту.
2. Визначення ступеню ймовірності та
ступеню негативного впливу ризику на
проєкт.
3.Класифікація ризиків: людські,
організаційні, технічні, фінансово-
економічні.
4. Підбір контрзаходів  до кожного ризику
грантової заявки.

6-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

8-й за розкладом 2 практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

6-й –
8-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 8. Правила формування 
результатів проєкту. Структура 
результатів грантового проєкту 

Завдання для СРС: 
1. Характеристика результатів проєкту.
2. Розподіл результатів на Inputs,
Activities, Outputs, Outcomes, Impact.
3. Якісні та кількісні показники результатів
проєкту

7-й за розкладом 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

9-й за розкладом 
2 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

7-й –
9-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 9. Механізми моніторингу, 
оцінки та аудиту грантових 
проєктів 

8-й за розкладом 1 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 1 

9-й за розкладом 1 практичне Усне опитування, тестування, навчальна 
дискусія, обговорення ситуаційного 

4 



Завдання для СРС: 
1. Формування системи моніторингу
проєкту при подачі на грантовий конкурс.
2. Складові системи моніторингу проєкту.
3.Планування заходів з оцінки проєкту.
4. Планування аудиту проєкту за вимогою
грантодавця.

завдання 

8-й –
10-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 10. Стратегія забезпечення 
сталості результатів проєкту та 
плани масштабування по 
завершенню реалізації грантового 
проєкту 

Завдання для СРС: 
1. Спроможність для забезпечення сталості
програми.
2. Складові сталості програм та проєктів
організації. 
3. Планування масштабування проєкту після
завершення грантового проєкту. 

8-й за розкладом 
1 

лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

10-й за розкладом 
1 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

9-й –
11-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 11. Основні підходи до 
формування комунікаційної 
стратегії грантового проєкту 

Завдання для СРС: 
1. Види комунікаційної кампанії грантового
проєкту
2. Складові комунікаційної кампанії
3. Планування комунікаційних заходів
грантового проєкту
4. Показники ефективності комунікації
проєкту 

9-й за розкладом 1 лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 

10-й за розкладом 1 практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

10-й–
12-й поза розкладом 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Тема 12. Фінансова частина 
проєкту. Правила формування 
кошторису 

9-й за розкладом 
1 

лекція Лекція-візуалізація, експрес-опитування 
здобувачів 

1 



Завдання для СРС: 
1. Види кошторису грантового проєкту
2. Правила формування кошторису
грантового проєкту.
3. Основні помилки в процесі формування
кошторису.

12-й за розкладом 
2 

практичне 
Усне опитування, тестування, навчальна 

дискусія, обговорення ситуаційного 
завдання 

4 

11-й –
12-й поза розкладом 

6 

самостійна 

Самостійна робота: з навчально-
методичною літературою: конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, 
вирішення завдань 

1 

Тестування 1 

Контрольна робота 2 12-й поза розкладом самостійна Письмова робота рубіжного контролю 5 
Доповідь з презентацією за 

тематикою самостійного вивчення 
дисципліни 

1-й –
12-й поза розкладом навчальна 

дискусія Виступ та обговорення тематики 
8 

Виконання есе 
1-й –
12-й поза розкладом навчальна 

дискусія Усне опитування та обговорення тематики 
10 

Разом 120 100 



Завдання для самостійної роботи 
Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено виконання есе. 
Есе, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми дисципліни “Методика 

та стратегія залучення грантових ресурсів”. Написання есе є важливою формою самостійної 
навчальної діяльності здобувачів 

Есе зазвичай пишеться в процесі вивчення однієї із важливих навчальних проблем курсу. 
Мета есе – показати, як здобувач осмислює обрану проблематику. Серед додаткових цілій є: 
формування навичок самостійної навчально-дослідної роботи, опанування методики аналізу, 
узагальнення, осмислення інформації та перевірка знань здобувачів освіти. Реалізація цілей 
втілюється в життя шляхом поступового вирішення таких завдань: 

- вивчення літератури з певного питання;
- вивчення інформації, яка міститься в літературі або в Інтернет-ресурсах;
- збирання та узагальнення матеріалу;
- складання плану есе;
- написання есе;
- оформлення есе.
Ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні

літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного закріплення навчального 
матеріалу та контролю набутих знань і навичок. 

Виклад матеріалу в есе повинен мати практичну спрямованість та орієнтованість на аналіз 
практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні есе слід не лише опрацьовувати 
матеріал з обраної теми, але й, продемонструвавши творчий підхід, зробити спробу узагальнити 
отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що досліджується. В есе подається первинне 
осмислення й узагальнення певного обсягу інформації, яка накопичена вченими й викладена в 
літературі. 

Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів повинен становити 10-12 друкованих аркушів 
формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (вимоги щодо оформлення тексту: 
використання текстового редактора Word, шрифт – Times New Roman, комп’ютерний набір – кегель 
14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, зліва – 10 мм). 

Тематика есе: 
1. Міжнародна технічна та фінансова допомога в Україні
2. Гранти як альтернативні, безповоротні ресурси
3. Види та типи грантової підтримки від міжнородних, національних та регіональних програм
4. Грантова підтримка національних фондів
5. Грантова підтримка міжнародних фондів
6. Грантова підтримка іноземних фондів
7. Грантова підтримка регіональних програм
8. Гранти приватних фондів.
9. Основні грантові інструменти походження ЄС
10. Основні грантові інструменти Єврокомісії
11. Основні грантові інструменти США
12. Основні грантові інструменти посольств іноземних держав в Україні
13. Експертна підтримка як вид грантової допомоги для МСП
14. Матеріальні ресурси як вид грантової підтримки для МСП
15. Гранти для жіночого підприємництва в Україні
16. Гранти для МСП України від міжнародних донорів
17. Гранти для МСП від національних донорів
18. Гранти для МСП від регіональних програм
19. Гранти на старт та розвиток соціального підприємництва
20. Гранти для регіонального економічного розвитку в Україні
21. Грантова підтримка Вишеградського фонду
22. Гранти ЄБРР
23. Програма «Горизонт Європа» для інноваційного бізнесу
24. Підтримка Європейської ради з інновацій (EIC)



25. Підтримка МСП від Global innovation found
26. Гранти від Європейської молодіжної фундації
27. Підтримка USAID: Агенство США з міжнародного розвитку
28. Програма розвитку ООН в Україні
29. Іноземні фонди, що підтримують розвиток демократичних процесів в Україні
30. Грантова підтримка Western nis enterprise fund (WNISEF)
31. Програма «Креативна Європа» для медіа, культури та креативних індустрій
32. Гранти Міністерства закордонних справ Естонії
33. Грантова підтримка стартапів від Українського фонду стартапів
34. Підтримка PUM Netherlands Senior Experts
35. Підтримка Німецької служби старших екпсертів SES
36. Програма Еразмус для молодих підприємців
37. Український соціальний венчурний фонд для соціального підприємництва
38. Можливості Enterprise Europe Network
39. Алгоритм пошуку актуальних грантових можливостей для МСП
40. Основні ресурси для пошуку грантових можливостей
41. Основні учасники грантового проєкту
42. Аплікаційний пакет документів. Основні вимоги грантодавців до формування пакету

документів
43. Концептуальна заявка. Правила підготовки
44. Повна заявка. Правила підготовки
45. Основні методи та інструменти для формування проєктних пропозицій
46. Структура грантової заявки. Обов’язкові елементи та додатки до проєктної пропозиції
47. Кошторис проєкту. Основні правила формування та типові помилки
48. Як оцінюють проєктні пропозиції експерти на усіх етапах конкурсного відбору заявок
49. Критерії відбору проєктних пропозицій на грантовому конкурсі
50. Грантова угода. Порядок підписання та її складові.

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Комп’ютери, мультимедійний проектор, ноутбук ASUS, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, екран проекційний, дошка аудиторна, трибуна, програмне 
забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS Excel, презентаційна система 
Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook 
Express, Win RAR, та ін.) для: 

- комунікації та опитувань;
- виконання завдань самостійної роботи;
- проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль);
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання

передбачених видів освітньої діяльності. 

Політика курсу 
• Курс передбачає роботу в колективі.
• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.
• Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали.

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 
дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під 
час консультації викладача. 

• 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, а також виконання завдань з метою закріплення 
теоретичного матеріалу. 

• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.
• Здобувач, 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 здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

• Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну.
• Під час роботи над завданнями не допускається порушення академічної доброчесності: при

використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 
використане під час виконання завдання. 

• Під час роботи над завданнями недопустимим є порушення академічної доброчесності: при
використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 
використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 35%. 

• У разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен повторно
виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т. ч. із використанням мобільних
пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Вид 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)

за кожне відвідування - 0,5 
бала 

- ведення конспекту за кожну лекцію - 0,5 бали 
Максимальна кількість балів за роботу на лекціях 10 балів 
Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 
- присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних
причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу) за кожне відвідування - 1 бал 

- доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення
дисципліни (кожен здобувач виконує 2 презентації протягом
курсу; оцінка залежить від повноти розкриття теми, якості
інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості
презентації і доповіді)

за кожну презентацію - 
максимум 3 бали 

- тестування

за кожну зараховану 
контрольну роботу (не менше 
5 правильних відповідей) - 1 
бал 

- активність на занятті (участь у навчальній дискусії, обговоренні
ситуаційного завдання, рішення практичних задач, участь у
діловій грі)

за активність на занятті - 2 
бали 

Самостійне вивчення тем за кожну тему – 2 бали 
Максимальна кількість балів за роботу на практичних 
заняттях 72 бали 

Рубіжний 
контроль 

Контрольна робота 1 
за кожне правильно виконане 
завдання – 2 бали. 
максимальна оцінка – 4 бали 

Контрольна робота 2 
за кожне правильно виконане 
завдання – 2 бали. 
максимальна оцінка – 4 бали 

Виконання есе максимальна оцінка – 10 балів 

Додаткова 
оцінка 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, 
участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт за 
спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 



Підсумковий 
контроль 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та рубіжного 
контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної 
дисципліни 

Критерії оцінювання 
зазначено у таблиці 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 
тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за СРЗ; 
оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку 
наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів, для заліку подано у 
таблиці. 

Для заліку 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР2 СРЗ Есе 100 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 8 10 
Т1, Т2 ... Т13 – порядковий номер теми занять; КР1, КР2 – порядковий номер контрольної 

роботи; СРЗ – самостійне вивчення тем з презентацією 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь 
здобувачів вищої освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
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Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 
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-балової 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 здобувач 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 здобувача 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 (А) 
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Здобувач демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 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 здобувачу самостійне 
вирішення основних практичних 
задач в умовах, коли 
вихідні дані в них змінюються 
порівняно з 
прикладами, що розглянуті при 
вивчені дисципліни 

Добре (В) 
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Здобувач в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 
відповідає 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 програми дисципліни. 
Додаткові питання про можливість 
використання теоретичних 
положень для практичного 
використання викликають 
утруднення. 

Добре (С) 

64
-7

3

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений 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 
(D)



60
-6

3

З добувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, здобувач 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 програми дисципліни 

Задовільно 
(Е) 

35
-5

9

Здобувач може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 
навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 
практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. 
Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації 
задач, що формуються при вивчені 
дисципліни 

Незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

(FX)  

0-
34 Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач не підготовлений до 
самостійного вирішення задач, які 
окреслює мета та завдання 
дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 

дисципліни (F)  

Розробник (розробники) силабусу навчальної дисципліни ___________  ст. викл. Кобеля-Звір М.Я, 

____________              проф. Міщук І. П. 

Завідувач кафедри ____________ проф. Міщук І. П. 
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та технічні ресурси 
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2. Куриленко Т.П. Проектне фінансування / Т.П. Куриленко: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 208 с.
3. Методичний посібник для розробників проектів інфраструктурного розвитку об’єднаних

територіальних громад. - Київ : Мінрегіон, 2016. — 60 с.
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