
 

 

   

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Методи прогнозування 
Сторінка курсу в Веб-центрі ЛТЕУ: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=38 
Дні занять: за розкладом 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри: комп’ютерні науки 

Мова викладання: українська 

 

Керівник курсу 

Викладач 

 

доц. кафедри комп'ютерних наук Артеменко Віктор Борисович 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача (ів): 
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-informaciinikh-sistem-u-

menedzhmenti/artemenko-viktor-borisovich/ 
 

Контактна інформація  victor.artemenko@gmail.com; +380964629881 

 

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: "Методи прогнозування" є вибірковою компонентою навчального плану, 

яка сприяє підготовці бакалаврів з комп’ютерних наук. Як вибіркова складова, дисципліна дозволить 

студенту сформувати індивідуальну освітню траєкторію  

Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують знання та навички з сучасних методів 

прогнозування. 

Формат проведення дисципліни: змішана форма (очна й дистанційна) лекцій, лабораторних та 

практичних занять, самостійної роботи. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 4 4 залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекційні заняття 20 

Практичні заняття 10 

Лабораторні заняття 24 

Самостійна робота 66 

  

 

 



 

 

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. Методологічні засади прогнозування 

Рекомендовані джерела: 3,4,7,12,16 

Завдання для СРС:  
Зміст і формат проведення навчальної дисципліни. 

Сутність прогнозування. 

Види і призначення прогнозів. 

Принципи і базові етапи прогнозування. 

Класифікація методів прогнозування. 

Основи прогнозуючих систем. 

1-й 

 

за розкладом 

 

2 лекція1 
Лекція-навігація по 

дистанційному курсу (ДК) 
1 

1-й 

 

за розкладом 

 

2 практичне 

Усне опитування, розгляд 

індивідуальних завдань щодо 

студентської наукової роботи 

1 

1-й –  

2-й 
за розкладом 6 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

тестування 

4 

Тема 2. Програмне забезпечення прогнозування 

Рекомендовані джерела: 3,4,7,12,13 

Завдання для СРС: 

Характеристика прикладних пакетів статистичного 

аналізу. 

Знайомство з інтегрованою системою STATISTICA: 

загальна структура та можливості системи, 

введення даних, стартова панель модуля "Часові 

ряди і прогнозування", інтерактивний режим 

роботи в модулі “Time Series/Forecasting”. 

2-й 

 

за розкладом 

 

2 лекція2 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-й 

 

за розкладом 

 

2 
лабораторна 

робота 

Обговорення індивідуального 

завдання №1 (ІЗ-1), виконання 

лабораторної роботи №1 – ЛР1 

1 

3-й 

 

за розкладом 

 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання та захист звітів 

лабораторної роботи №1 
6 

2-й –  

4-й 
за розкладом 12 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

тестування, розв’язання ІЗ-1 

2 



 

Тема 3. Методи аналізу і прогнозування 

одновимірних процесів 

Рекомендовані джерела: 1,4,6,7,12,13,14 

Завдання для СРС: 

Основи аналізу часових рядів. 

Прості методи прогнозування та їх особливості. 

Методи інтерполяції, прогнозування на основі 

темпів зростання, методи генерації прогнозних 

вибірок. 

Адаптивні методи прогнозування. Особливості 

методів короткострокового прогнозування (ковзні 

середні, експоненціальна середня), методи 

згладжування помилок. 

Аналіз і прогнозування часових рядів у системі 

STATISTICA. Дослідження структури та 

визначення основних компонентів (тренду і 

сезонної складової), під впливом яких 

формуються значення елементів часового ряду. 

Аналіз схованих періодичностей у часових рядах 

на основі спектрального (Фур’є) аналізу. 

3-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція3 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

4-й 
 

за розкладом 
 

2 практичне 
Усне опитування, розгляд 

індивідуальних завдань 
1 

4-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція4 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

5-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Обговорення індивідуального 

завдання №2 (ІЗ-2), виконання 

лабораторної роботи №2 

2 

5-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція5 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

6-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання лабораторної роботи 

№2, розв’язання ІЗ-2 
2 

6-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання та захист звітів 

лабораторної роботи №2 
14 

7-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Обговорення індивідуального 

завдання №3 (ІЗ-3), виконання 

лабораторної роботи №3 

2 

7-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання лабораторної роботи 

№3, розв’язання ІЗ-3 
2 

8-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання та захист звітів 

лабораторної роботи №3 
14 

3-й –  

8-й 

 

за розкладом 
 

12 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

тестування, розв’язок ІЗ-2, ІЗ-3 

5 

Тема 4. Методи прогнозування багатовимірних 

процесів 

Рекомендовані джерела: 2,7,12,13,14 

Завдання для СРС: 

Елементарні поняття. Дослідження залежностей, 

залежні і незалежні змінні, інтерпретація 

коефіцієнтів парної і множинної кореляції, 

статистична значущість (р-рівень), її обчислення. 

Множинна регресія. Комп’ютерна підтримка 

побудови регресійних моделей, залишкова 

8-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція6 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

9-й 
 

за розкладом 
 

2 практичне 
Усне опитування, розгляд 

індивідуальних завдань 
1 

9-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція7 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

10-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Обговорення індивідуального 

завдання №4 (ІЗ-4), виконання 

лабораторної роботи №4 

1 



 

дисперсія та коефіцієнт детермінації R-квадрат, 

нелінійне оцінювання. 10-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання лабораторної роботи 

№4, розв’язання ІЗ-4 
2 

11-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання лабораторної роботи 

№4, розв’язання ІЗ-4 
2 

11-й 
 

за розкладом 
 

2 
лабораторна 

робота 

Виконання та захист звітів 

лабораторної роботи №4 
12 

8-й –  

11-й 

 

за розкладом 
 

12 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

тестування, розв’язок ІЗ-4 

5 

Тема 5. Експертні методи прогнозування 

Рекомендовані джерела: 3,4,5,12,14 

Завдання для СРС: 

Принципи формування експертних систем 

прогнозування. Етапи проведення колективної 

експертної оцінки. Визначення чисельності 

експертної групи та коефіцієнта компетентності 

експертів. Статистичне оброблення експертних 

оцінок. Методи оцінки погодженості думок між 

експертами. Стійкість експертних оцінок. 

12-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція8 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

12-й 
 

за розкладом 
 

2 практичне 
Усне опитування, обговорення 

ситуаційного завдання 
1 

12-й –  

13-й 

 

за розкладом 

 

12 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

тестування 

3 

Тема 6. Приклади використання методів 

прогнозування 

Рекомендовані джерела: 1,2,4,6,12,15,16 

Завдання для СРС: 

Формування системи державних прогнозів і 

програм соціально-економічного розвитку 

України та її регіонів. 

Приклади макроекономічних моделей. 

Прогнозування соціального розвитку і рівня життя 

населення. 

Прогнозування фінансових та виробничих 

процесів на підприємствах. 

13-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція9 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

13-й 
 

за розкладом 
 

2 лекція10 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

14-й 
 

за розкладом 
 

4 практичне 

Усне опитування, розгляд 

прикладів використання методів 

прогнозування, захист Есе 

6 

13-й –  

15-й 

 

за розкладом 
 

12 самостійна 

Робота з рекомендованими 

джерелами інформації, 

виконання Есе 

2 



 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Наявні: необмежений доступ до мережі Інтернет; точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет; навчальне середовище Moodle; дистанційний курс, який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальної дисципліни; технічні засоби навчання. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом і виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: MS Excel, інтегрована система STATISTICA. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Исследование 

зависимостей. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 486 с. 

2. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: 

Классификация и снижение размерности. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 606 с. 

3. Анализ временных рядов // Электронный учебник по статистике. URL: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html. 

4. Артеменко В.Б. Моделювання і прогнозування економічних рядів динаміки: Навч. посібник 

(+CD). – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2003. – 228 с. 

5. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Прогноз и управление. Вып.1 / Пер. с англ. 

– М. : Мир, 1974. – 405 с. 

6. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. 

Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. – М. : Финансы и 

статистика, 2000. – 384с. 

7. Дедилова Т.В. Прогнозирование социально-экономических процессов. Конспект лекций. – 

Харьков, 2012. URL: http://buklib.net/books/37332/. 

8. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. 

– 170с. 

9. Клебанова Т.С. Методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов : 

учебн. пособ. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. Н. Наумов и др. – СПб. : Издательство 

СЗИУ РАНХ и ГС, 2012. – 566 с. 

10. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: Підручник / Геєць В.М., 

Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с. 

11. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: 

Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Бердянськ: Вид-во Ткачук, 2011. – 391 

с. URL: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1397_45238151.pdf. 

Допоміжна література 

12. Артеменко В.Б. Методи прогнозування: дистанційний курс (ДК МП) у Веб-центрі ЛТЕУ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua. 

13. Артеменко В.Б. Комп’ютерна підтримка аналізу часових рядів і прогнозування в системі 

STATISTICA / Е-посібник у ДК «Методи прогнозування» у Веб-центрі ЛТЕУ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://virt.lac.lviv.ua. 

14. Артеменко В.Б. Методи прогнозування. Методичні вказівки до виконання завдань 

практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тестів для студентів-бакалаврів за 

фахом “Комп’ютерні науки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=38. 

15. Прогнозування економічних і соціальних процесів: навч. посіб. / І.С. Благун, І.В. Буртняк, 

Г.П. Малицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://194.44.152.155/elib/local/1031.pdf. 

16. Основы теории прогнозирования [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://forecasting.svetunkov.ru/about/. 

 



 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. Сайт Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. URL: 

http://www.lsl.lviv.ua/. 

2. Е-адреса бібліотеки Львівського торговельно-економічного університету (вул. Туган-

Барановського, 10). URL: http://dev.lac.lviv.ua\lib. 

3. Сайт Веб-центру Львівського торговельно-економічного університету. URL: 

http://virt.lac.lviv.ua. 

4. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

5. Сайт Головного Управління статистики у Львівській обл. URL: http://lv.ukrstat.gov.ua/. 

6. Электронный учебник по системе STATISTICA фирмы StatSoft. URL: 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm. 

7. Прогнозування соціально-економічних процесів. URL: 

http://ubooks.com.ua/books/000269/inx7.php. 

8. Інститут аналізу та прогнозування НАН України. URL: http://ief.org.ua/#pagetitle. 

9. Науковий журнал «Економіка та прогнозування». URL: http://eip.org.ua/#pagetitle. 

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 чи карантин) навчання може відбуватись у 

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 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 допустимо 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 контрольних робіт та екзаменів 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, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, їх усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 



 

 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для різних 

видів підсумкового контролю подані у таблицях. 

Форми контролю результатів поточної навчальної діяльності студентів 

№ 

з/п 
Форми контролю 

I Робота в аудиторії та захист індивідуальних завдань (ІЗ) – звітів  

лабораторних робіт 

II Тестування (ТесТ1-ТесТ5) 

III Виконання та захист Есе 

 Участь у студентській науковій роботі (СНР), активність у ДК, 

участь у тематичних дискусіях – бонусні бали (до 10-20 балів) 
 

Форми контролю поточної навчальної діяльності студентів за темами та їх оцінювання 

Ф
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м

и
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Розподіл балів за темами 

Р
аз

о
м

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

I  10 40 20   70 

II 5  5 5 5  20 

III      10 10 

Разом 5 10 45 25 5 10 100 
 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком 

Робота протягом семестру 

АДК 

10 

ТесТ1 ІЗ-1 Есе ТесТ3 ТесТ4 ТесТ5 ІЗ-2 ІЗ-3 ІЗ-4 

5 10 10 5 5 5 20 20 20 

Всього – 100 + АДК 
 

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 

- ознайомлення з електронними матеріалами  за кожну лекцію 0,25 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 за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у дискусії, обговоренні індивідуальних 

завдань 
за кожну правильну відповідь 1 бал 

Робота на лабораторних 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, перевірка рівня підготовки за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- захист індивідуальних завдань (звітів виконаних 

лабораторних робіт) 
максимальна оцінка – 10 балів 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Підсумкове тестування (ПТ) максимальна оцінка – 30 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у студентській науковій роботі, активність 

у дистанційному курсі тощо. 
додатково до 10-20 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Залік виставляється за результатами поточного та 

рубіжного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни 

критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 



 

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 силабусом навчальної дисципліни, або студент 

проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  

складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до 

знань, умінь і навичок, що викладені 

в силабусі навчальної 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
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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
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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
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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
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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) 




