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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: "Електронна комерція" є дисципліною вибіркової складової навчального 

плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері 

підприємництва та торгівлі. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з торгівлі, 

заснованої на інформаційних системах, комп’ютерних технологіях та електронних комунікаціях. 

Пререквізити: "Організація торгівлі", "Торговельне підприємництво і комерційна діяльність", 

"Обладнання підприємств торгівлі", "Економіка торгівлі". 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. Під час 

сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної роботи 

студента 

4 120 3 4 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності 
Загальна кількість 

годин 

Лекції 24 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 70 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

 

 



 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК2. Здатність застосовувати отриманні 

знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу і 

підприємливість 

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та 

свідомо. 

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання 

з організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

ПРН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням 

зовнішніх і внутрішніх впливів. 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку 

електронної комерції. 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання:.ПРН2, ПРН17.  

Рекомендовані джерела: 3, 15, 17, 18, 20. 

Завдання для СРС: ознайомитися з еволюцією 

системи Internet та етапами розвитку глобальних та 

локальних мереж, етапами розвитку та класифікацією 

систем електронної комерції. 

1-ий 

01.09.20 – 

04.09.20 

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

2-й 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

1-ий – 

2-ий 

 

01.09.20 – 

11.09.20) 

 

7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування; складання 

плану аналітичного звіту; тестування 

студентів 

4 

Тема 2. Основні категорії Internet та 

інструментарій електронної комерції 
Формування компетентностей:. ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 2, 5-7, 11, 14, 17, 23, 24. 

Завдвання для СРС: ознайомитися з сучасними 

тенденціями розвитку Internet, інструментами і 

методами ведення комерційної діяльності в 

інформаційній економіці. 

 

2-й 

07.09.20 – 

11.09.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
1 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

2-ий – 

3-ій 

07.09.20 – 

18.09.20 

 

7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; опрацювання 

інформаційних ресурсів для написання 

аналітичного звіту. 

2 

Тема 3. Організація і технологія роботи моделей 

Інтернет-бізнесу в системі В2С. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 1, 5, 7, 9, 15, 19, 27. 

Завдання для СРС: ознайомлення з основами 

організації та роботи віртуального роздрібного 

торговельного підприємства. 

 

 

3-ій 

14.09.20 – 

18.09.20 

(за розкладом) 

2 

лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 

4-ий 

21.09.20 – 

25.09.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 



 

3-ій – 

5-ий 

14.09.20 – 

02.1.0.20 

 

7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування,; вирішення завдань; 

опрацювання інформаційних ресурсів 

для написання аналітичного звіту; 

тестування студентів 

4 

Тема 4. Організація продажу товарів в системі 

С2С. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 4, 5, 7, 15, 18, 25, 27. 

Завдання для СРС: вивчення сутності та схем роботи 

електронних аукціонів та електронних дощок 

оголошень.. 

 

5-ий 

28.09.20 – 

02.10.20 

(за розкладом) 

2 
лекція 

 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 

 

 

2 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 

6-ий 

05.10.20 – 

09.10.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 

5-ий – 

7-ий 

28.09.20 – 

16.10.20 

 

7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування, 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

4 

Тема 5. Організація оптового продажу товарів та 

послуг в системі В2В. 
Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 3, 6, 7, 12, 16, 19, 25, 27. 

Завдання для СРС: : вивчення базових типів 

електронних ринків та  функціональних можливостей 

електронних торговельних майданчиків. 

7-ий 
12.10.20 – 

16.10.20 

(за розкладом) 

2 
лекція 

 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

8-ий 
19.10.20 – 

23.10.20 

(за розкладом) 

2 

практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 

7-ий – 

8-ий 

12.10.20 – 

23.10.20 
7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

4 

Тема 6. Особливості реалізації послуг в мережі 

Інтернет. 
8-ий 

19.10.20 – 

23.10.20 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 



 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 2, 4, 6-8, 13, 19, 23. 

Завдання для СРС: вивчення сутності та 

особливостей дистанційних посередницьких, 

банківських, страхових, туристичних послуг. 

 

 

(за розкладом) 

10-тий 

02.11.20 – 

06.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

8-ий – 

10-ий 
19.10.20 –

06.11.20 
7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування 

реферування; вирішення завдань; 

тестування студентів 

4 

Тема 7. Інноваційні суб'єкти  електронного ринку. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела:  1, 3, 7, 11, 16, 19, 20. 

Завдання для СРС: ознайомитися з видами й 

особливостями функціонування маркетплейсів, 

мобільних бізнес-ресурсів та соціальних мереж як 

каналу реалізації товарів у мережі Інтернет. 

 

9-ий 

26.10.20 – 

30.10.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

9-ий – 

11-ий 

26.10.20 – 

13.11.20 

 

7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; тестування студентів 

4 

Тема 8. Платежі та розрахунки за товари та 

послуги в електронної комерції. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 3, 6, 7, 9, 13, 19, 24-27. 

Завдання для СРС: ознайомитися з основними 

типами електронних платіжних систем та їх 

специфічними платіжними засобами. 

 

10-тий 

02.11.20 – 

06.11.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

12-тий 

16.11.20 – 

20.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

10-ий – 

12-тий 

02.11.20 – 

20.11.20 
7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

вирішення завдань; підготовка 

аналітичного звіту; тестування студентів 

4 

Тема 9. Реклама та ціноутворення в мережі 

Інтернет. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 7, 8, 10, 18, 27. 

Завдання для СРС: ознайомитися з особливостями 

мережі Internet як каналу розподілу товарів і послуг, 

вивчити стратегії ціноутворення на товари і послуги в 

мережі Internet. 

 

11-ий 

09.11.20 – 

13.11.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
2 

13-тий 

23.11.20 – 

27.11.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

3 

11-ий – 

13-ий 
09.11.20 –

27.11.20 
7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

підготовка аналітичного звіту; 

тестування студентів 

4 



 

Тема 10. Організаційно-правове забезпечення 

електронної комерції. Ефективність електронної 

комерції. 

Формування компетентностей: ЗК2, ЗК8, ЗК10, 

СК7. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН17. 

Рекомендовані джерела: 4, 6, 7, 12, 18, 23-27. 

Завдання для СРС: вивчення законодавчих та 

нормативних актів, які регулюють відносини з питань 

розвитку електронної комерції. 

12-тий 

16.11.20 – 

20.11.20 

(за розкладом) 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-опитування 

студентів 
1 

14-тий 

30.11.20 – 

04.12.20 

(за розкладом) 

2 практичне 

Усне опитування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання, 

вирішення практичних завдань 

2 

12-ий – 

14-ий 
16.11.20 –

04.12.20 
7 самостійна 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, анотування; 

підготовка аналітичного звіту; 

тестування студентів 

2 

ІНДЗ 

12-ий 

16.11.20 – 

20.11.20 

(за розкладом) 

(поза розкладом) 

- реферат Презентація і захист аналітичного звіту 13 



 

Інформація про ІНДЗ 
Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено формування  аналітичного звіту, 

спрямованого на поглиблення навичок збору й аналізу комерційної та економічної інформації в мережі 

Інтернет. 

Зміст завдання полягає у дослідженні практичної діяльності комерційних структур у 

вітчизняному сегменті глобальної мережі Інтернет і складанні звіту на основі аналізу зібраних даних.  

Завдання виконується за приблизним планом: 

1. Загальна інформація про бізнес-ресурс. 

2. Функціональні можливості головної сторінки ресурсу. 

3. Структура асортименту товарів (послуг), пропонованих на сайті. 

4. Інформація, яка подається для характеристики обраного товару (послуги). 

5. Процедура вибору та замовлення товару (послуги). 

6. Процедура реєстрації покупця (первинна та вторинна). 

7. Пропоновані форми оплати товарів (послуг). 

8. Пропоновані способи доставки товарів (надання послуг). 

9. Інші послуги та функціональні можливості комерційного ресурсу. 

Інтернет-ресурси для виконання індивідуального завдання обираються здобувачами вищої освіти 

самостійно за їх бажанням. 

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).  

У якості додатків слід навести роздрук 5-6 веб-стрінок сайту, на прикладі якого виконувалося 

завдання, і які є наочним підтвердженням функціональних особливостей досліджуваної бізнес-

структури. Аналогічні дані можна розмістити за текстом роботи у вигляді скріншотів. 

 

Тематика завдань самостійної роботи 

1. Організація продажу одягу та взуття на маркетплейсі (з використанням практичного прикладу). 

2. Функціональні особливості інтернет-банкінгу (з використанням практичного прикладу). 

3. Організація продажу електроніки та побутової техніки в інтернет-магазині (з використанням 

практичного прикладу). 

4. Організація продажу колекційних товарів на інтернет-аукціоні (з використанням практичного 

прикладу). 

5. Організація продажу продуктів харчування в інтернет-магазині (з використанням практичного 

прикладу). 

6. Страхові послуги як онлайновий товар (з використанням практичного прикладу). 

7. Консалтингові послуги як онлайновий товар (з використанням практичного прикладу). 

8. Особливості реалізації в товарів для дому в інтернет-магазині (з використанням практичного 

прикладу). 

9. Електронні платіжні системи у вітчизняному сегменті іnternet (з використанням практичного 

прикладу). 

10. Особливості реалізації подарунків та сувенірів на інтернет-аукціоні (з використанням практичного 

прикладу). 

11. Організація продажу промислового обладнання на маркетплейсі (з використанням практичного 

прикладу). 

12. Особливості мобільної торгівлі товарами та послугами (з використанням практичного прикладу). 

13. Організація продажу нерухомості на маркетплейсі (з використанням практичного прикладу). 



 

14. Можливості інтернет-бізнесу в сфері транспортних послуг: бронювання, оплата квитків, надання 

інформації (з використанням практичного прикладу). 

15. Організація продажу парфумерії та косметики в інтернет-магазині (з використанням практичного 

прикладу). 

16. Дистанційна освіта як вид інформаційних послуг в Iнтернет (з використанням практичного 

прикладу). 

17. Особливості реалізації подарунків та сувенірів на інтернет-аукціоні (з використанням практичного 

прикладу). 

18. Кейтерингові послуги як онлайновий товар (з використанням практичного прикладу). 

19. Організація надання побутових послуг на маркетплейсі (з використанням практичного прикладу). 

20. Організація продажу книг та друкованої продукції в інтернет-магазині (з використанням практичного 

прикладу). 

21. Організація надання логістичних та складських послуг на маркетплейсі (з використанням 

практичного прикладу). 

22. Особливості реалізації фото- та відеотехніки на інтернет-аукціоні (з використанням практичного 

прикладу). 

23. Організація продажу товарів для спорту та відпочинку в інтернет-магазині (з використанням 

практичного прикладу). 

24. Організація продажу авто- та фототоварів на маркетплейсі (з використанням практичного прикладу). 

25. Організація надання інформаційно-комунікаційних послуг на маркетплейсі (з використанням 

практичного прикладу). 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Для проведення лекцій з дисципліни "Електронна комерція" потрібні ноутбук 

ASUS, мультимедійний проектор з програмним забезпеченням (текстовий редактор Word, табличний 

процесор MS Excel, програма створення і перегляду презентацій Power Point),  проекційний екран,  а для  

проведення практичних занять – програмна платформа Moodle, персональне комп’ютерне обладнання з 

можливістю виходу в мережу Інтернет (Інтернет-браузер Internet Explorer або Google Chrome) та доступу 

до відповідного дистанційного курсу для виконання завдань на заняттях, завдань самостійної роботи, 

проходження тестування (поточний і підсумковий контроль). 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 
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23. Закон Україна "Про телекомунікації" № 1280- ІV від 18 листопада 2003 р. (зі змінами та 
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липня 1994 р. (зі змінами та доповненнями) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94. 

http://www.ukrstat.gov.ua/


 

25. Закон України "Про електронний цифровий підпис" № 852-ІV від 22 травня 2003 р. – [Електронний 
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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. 

 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 отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 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 студент 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 20%. 

 У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно 

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 Списування під час тестування чи контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, 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 тему 1 бал 



 

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

бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- 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 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни, захист 

аналітичного звіту (оцінка залежить від 

повноти розкриття теми, якості інформації, 

самостійності та креативності матеріалу, 

якості презентації і доповіді) 

максимум 18 балів 

Додаткова оцінка 

Участь у наукових конференціях, 

підготовка наукових публікацій, участь у  

Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, 

виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

Підсумковий 

контроль 

 (залік) 

Залік є недиференційованим та 

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 ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових 

публікацій тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контролю знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані в таблицях. 

 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

балів Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема 

9 

Тема 

10 
СР 

9 5 9 9 9 9 9 9 9 5 18 100 

 

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 
9
0

-1
0
0
 

Студент 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 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 (А) 

8
2

-8
9
 

Студент 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 студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент 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
4
-7

3
 Студент 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

-6
3
 Студент має певні знання, передбачені в 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 

програми дисципліни 

Задовільно (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 неправильними, 

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 (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни (F)  
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