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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: «Стратегії та інструментарій біржової комерції» є дисципліною 

вибіркової складової навчального плану. Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні 

навички вироблення основоположних орієнтирів стосовно розробки стратегій функціонування 

біржової комерції, як складового елемента сфери обігу, вибору економіко-математичного та 

статистичного інструментарію дослідження біржової діяльності для здійснення біржових 

операцій, укладання угод, а також формування у майбутнього фахівця теоретичних основ та 

практичних навиків із ефективного функціонування біржової справи в умовах глобалізації. Як 

вибіркова складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу сформувати індивідуальну освітню 

траєкторію. 
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 

4 120 3,3 6,7 залік 

Обсяг дисципліни 
Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=4080


 

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. Світові тренди та тенденції розвитку біржової 

комерції на сучасному етапі 

Завдання для СРС: 

1. Розвиток біржової комерції на європейських ринках 

природного газу. 

2. Біржова  комерції газом на хабах ЄС: електронні торгові 

майданчики. 

3. Модель ринку природного газу, яким він має бути (SPOT). 

ТБ «УЕБ» на ринку природного газу 

4. Інверсійна піраміда глобальної ліквідності бірж. 
Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено 

проведення вебінару або майстер-клас, інформація щодо яких 

наведена в ДК 

1 
за тимчасовим 

розкладом 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

2 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

2 поза розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

2 

Тема 2. Стратегія формування розгалуженої 

інфраструктура біржової комерції 

Завдання для СРС: 

1. Інструментарій створення цифрової глобальної 

інфраструктури. 

2. Консолідація та інтернаціоналізація діяльності бірж на базі 

ІТК інфраструктури. 

3. Електронні комунікаційні мережі, в яких і втілюється 

віртуальна глобальна інфраструктура. 

4. Тип і характеристики телекомунікаційної інфраструктури 

електронних торгових системи. 

2 за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування здобувачів 
1 

3 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

3 поза розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

2 



 

Тема 3. Стратегічні напрями розвитку біржового ринку 

деривативів 

 

Завдання для СРС: 

1. Механізм підвищення рівня ліквідності біржового сегменту 

ринку цінних паперів в Україні. 

2. Збільшення кількості фінансових інструментів у біржовому 

обігу. 

3. Розширення кола учасників торгів та диверсифікація 

біржових технологій. 

4. Інструментарій мінімізації валютних ризиків. 

3 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

4 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

4 поза розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 

Тема 4. Стратегічні підходи до ефективного 

функціонування біржового ринку фінансових 

інструментів 

 

Завдання для СРС:  
1. Стратегічні напрями розвитку ринку деривативів. 

2. Основні проблемні аспекти функціонування вітчизняного 

ринку деривативів. 

3. Ринок строкових контрактів та його інфраструктурне 

забезпечення. 

4. Регіональна структура світового біржового ринку 

деривативів. 

4 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

5 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

5 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 



 

Тема 5. Види цінових стратегій під час здійснення 

біржових операцій 

 

Завдання для СРС: 

1. Стратегічні напрями цінової політики. 

2. «Цільовий прибуток» – ціни встановлюються для 

забезпечення цільового прибутку.  

3. «Ціновий лідер» – впливає на формування рівня ціни, 

усуваючи конкурентів. 

4. «Атака» – розширення обсягів та зниження ціни. 

5 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

6 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

6 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 

Контрольна робота 1 6 поза розкладом 2 
Контрольна 

робота 1 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Тема 6. Основні індекси світових фондових бірж 

 

Завдання для СРС: 

1. Фондовий індекс «Standart and Poore’s» («S&P») Нью-

Йоркської фондової біржі. 

2. Загальний індекс Нью-Йоркської фондової біржі (NYSECI). 

3. Британський індекс «Financial Times» («FT»). 

4. Фондовий індекс DAX Франкфуртської біржі. 

6 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

7 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

7 поза розкладом 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 



 

Тема 7. Графічні методи аналізу біржової комерції 

 

Завдання для СРС: 
1. Графіки ковзних середніх та їх аналіз. 

2. Методика отримання торгових сигналів та формулювання 

висновків. 

3. Аналіз трендів. 

4. Класифікація трендів у біржовому аналізі. 

5. Фактори, що визначають напрям тренда: попиту та 

пропозиції. 

6. Рівні опору та підтримки ціни. 

7. Низхідний тренд (лінія опору). 

8. Лінія трендового каналу. 

7 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

8 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

8 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 

Тема 8. Стратегічні напрями інтеграції України в світову 

систему електронної біржової комерції 

 

Завдання для СРС: 
1. Сучасні системи розвитку електронної біржової комерції. 

2. Електронні торгові системи найбільших бірж: Globex, Liffe 

connect. 

3. Особливості проведення електронних біржових торгів. 

4. Розробка та впровадження комп’ютерних торговельних 

систем. 

5. Стратегічна напрями впровадження в Україні 

моноцентричної біржової системи. 

8 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1 

9 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3 

9 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 



 

 

Тема 9. Механізм впровадження електронних біржових 

платформ 

 

Завдання для СРС: 
1. Доступ до бази безоплатних технічних індикаторів Code 

Base для ефективного аналізу ринку Forex. 

2. Доступ до міжбанківської ліквідності за допомогою 

технології МТ5 Bridge. 

3. Торгівля бінарними опціонами на онлайн-платформах. 

4. Основні процеси автоматизації діяльності бірж. 

5. Децентралізована система керування біржею. 

9 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1,5 

10 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2 

10 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 

Тема 10. Особливості біржі криптовалют 

 

Завдання для СРС: 

1. Стратегічні напрями розвитку Української біржі 

криптовалют. 

2. Механізм створення нових криптомонет: майнінг, форжинг 

і ICO. 

3. Різниця між криптовалютою і Фіатом. 

4. Система економіко-математичних та статистичних 

показників біржі криптовалют. 

5. Способи публічних розміщень криптовалюти: крани, баунті 

та майнінг. 

10 за розкладом 2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

здобувачів 
1,5 

11 за розкладом 2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

2,5 

11 поза розкладом 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

2 

Контрольна робота 2 12 поза розкладом 2 
Контрольна 

робота 2 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
10 

Вебінар або майстер-клас 12 поза розкладом 2 
Навчальна 

дискусія 
Усне опитування та 

обговорення тематики 
20 

Разом 12 - 120 - - 100 



 

Інформація про індивідуальне навчально-дослідне завдання 
Серед форм самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня освіти 

передбачено проведення вебінару або майстер-клас. 

Тематика для проведення вебінару або майстер-клас: 
1. Стратегічні напрями розвитку біржової комерції в Україні. 

2. Еволюція та визначення світового тренду розвитку біржової комерції. 

3. Стратегічна напрями впровадження в Україні моноцентричної біржової системи. 

4. Взаємодія бірж на глобалізованих товарних ринках. 

5. Загальна капіталізація біржової комерції. 

6. Стратегічні заходи щодо більш швидкої інтеграції України в світову систему біржової комерції. 

7. Підвищення інвестиційної активності українських підприємств, перетворення їх на 

опосередкованих учасників біржової комерції. 

8. Основні типи та види зв’язків у біржовій комерції. 

9. Стратегія віртуалізації біржової комерції крізь призму цифрової трансформації ринку. 

10. Напрями консолідації бірж із метою координації дії, співробітництва та протистояння ризикам. 

11. Напрями створення нової глобальної інституційної системи регулювання. 

12. Міжнародні угоди та стандарти біржової комерції. 

13. Сучасні системи розвитку електронної біржової комерції. 

14. Саморегулювання біржової комерції в Україні. 

15. Стратегія та тактика індивідуального інвестора. 

16. Основні системи електронної біржової комерції. 

17. Розвиток біржового електронного трейдингу в Україні. 

18. Розвиток системи електронної біржової комерції. 

19. Електронні торгові системи найбільших бірж: Globex, Liffe connect. 

20. Концепція та практика хеджування. 

21. Біржові індекси і порядок їх використання. 

22. Стратегічна роль біржової комерції сировино-паливними матеріалами для країн ЄС. 

23. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки. 

24. Стратегічні напрями розвитку ринку деривативів. 

25. Вплив фінансових інновацій на характер волатильності ринків фінансових активів. 

26. Шляхи покращення інтеграції ринку цінних паперів України до світових фінансово-інвестиційних 

процесів. 

27. Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії. 

28. Вразливість строкового ринку України – в домінуванні спекулятивних тенденцій. 

29. Технологія злиття біржової та позабіржової комерції на базі спільних електронно-комунікаційних 

платформ. 

30. Економічний аналіз та облік у сфері біржової комерції. 

31. Узагальнюючі показники економічної ефективності біржової комерції. 

32. Інфраструктурна складова розвитку інноваційних біржових фінансових інструментів. 

33. Запровадження сучасних інноваційних технологій як стратегічний напрям розвитку біржової 

комерції. 

34. Інсайдерська інформація на товарному біржовому ринку. 

35. Програмне забезпечення інтернет-трейдингу. 

36. Інструментарій запровадження торгових платформ Currenex Classic та Viking Trader. 

37. Сучасні системи розвитку електронної біржової комерції. 

38. Біржова комерції на Forex. 

39. Механізм запровадження електронних систем біржової комерції. 

40. Стратегічні напрями запровадження нових інформаційних технологій у біржову комерцію. 

41. Рівень волатильності біржового сегменту ринку цінних паперів, як пріоритетний індикатор 

ефективності. 

42. Роль біржової торгівлі у світовій фінансово-економічній системі. 

43. Стратегічні напрями інтеграції фондових бірж у міжнародний фінансовий простір. 

44. Стратегія поширення технології Electronic Communication Network (ECN). 

45. Особливості віртуалізації біржової комерції. 

46. Стратегічні напрями розвитку глобальної інтегрованої цифрової інфраструктури біржової комерції. 

47. Розвиток віртуальної інфраструктури біржової комерції. 



 

48. Поняття криптовалюти, передумови її виникнення та відмінність від електронних грошей. 

49. Переваги та недоліки використання криптовалюти у фінансовій системі. 

50. Перспективи подальшого функціонування криптовалют у платіжних системах. 

 

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; 

- проведення вебінару або майстер-клас; 

- 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. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

 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. 

• 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, 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 

За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати: 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 

- участь в обговоренні ситуаційного завдання, 

розв'язування практичних задач (з оформленням 

письмового звіту) 

за кожне заняття 2 бала 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати: 30 балів 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- виконання завдань, винесених на самостійне вивчення за кожну тему – 2,0 бали 

За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати: 20 балів  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота рубіжного контролю № 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота рубіжного контролю № 2 максимальна оцінка – 10 балів 

Вебінар або майстер-клас максимальна оцінка – 20 балів 

За результатами виконання рубіжних контрольних робіт, проведення вебінару або 

майстер-клас здобувач максимально може отримати: 40 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Виконання досліджень, підготовка наукових публікацій, 

представлення результатів НДР на наукових конференціях, 

Круглих столах, вебінарах або майстер-клас тощо 

Згідно з рішенням кафедри  

(бонус – до 10 балів)  

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 

 

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 вебінар 

або майстер-клас; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, виконання досліджень, 

підготовку наукових публікацій тощо. Розподіл балів посеместрово за темами для поточного 

контрою знань здобувачів, для заліку подано у таблицях. 
Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 КР1 КР2 
Вебінар або 

майстер-клас 100 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 20 

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять; КР1, КР2 – порядковий номер контрольної роботи 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів Львівського торговельно-економічного університету за 

такими рівнями та критеріями: 

 



 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

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)  

7
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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) 

6
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 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)  

6
0
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 Здобувач 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) 

3
5
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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
-3

4
 

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)  
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