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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 5,0/150 5,0/150 

Усього годин аудиторної роботи 72 18 

в т.ч.:   

 лекційні заняття, год. 36 8 

 практичні заняття, год. 36 10 

лабораторні заняття, год.   

семінарські заняття, год.   

Усього годин самостійної роботи 78 132 

Форма контролю  Екзамен Екзамен 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 48; 

для заочної форми здобуття освіти – 12.   

 

2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Економіка і організація обслуговуючих кооперативів 

у сільському господарстві» - фахова дисципліна випускника за спеціальністю 

„Економіка підприємства”. Її вивчення забезпечує належний базовий характер 

бакалаврської підготовки і міжнародне визнання диплому.  

Предмет навчальної дисципліни - теоретичні знання щодо створення 

обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві, їх впливу на ефективне 

функціонування засновників та учасників кооперації, навички формування 

економічних взаємовідносин у кооперативних системах.   

Мета навчальної дисципліни - дати студентам цілісну і логічно-послідовну 

систему знань про створення та забезпечення успішного функціонування 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Економіка і організація обслуговуючих 

кооперативів у сільському господарстві» ґрунтується на таких засвоєних 

навчальних дисциплінах: «Національна економіка», «Макроекономіка».  

Здобуті знання з дисципліни «Економіка і організація обслуговуючих 

кооперативів у сільському господарстві»  є основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: «Потенціал і розвиток аграрних підприємств», 

«Організація стартапів».  

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ЗК, СК(ФК)) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів 

вищої освіти необхідних компетентностей та результатів навчання.  
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Загальні компетентності:  

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК4); 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК5); 

здатність до адаптації та дій в новій ситуації (ЗК9); 

здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10); 

здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

Спеціальні (фахові) компетентності:  

здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами (СК2); 

здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію (СК11); 

здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення (СК12); 

здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків (СК14). 

 

2.3. Програмні результати навчання (Р) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування 

пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади) (Р5); 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності (Р6); 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати (Р12); 

визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку (Р14); 

 виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків (Р17); 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність (Р18); 

оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною 

та іноземною мовами (Р20); 

 показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення (Р23); 

демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей (Р24). 
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3. Структура навчальної дисципліни 

3.1.Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма здобуття 

освіти (ДФЗО) 

Заочна форма 

здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

У
сь

о
го

  у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
ек

ц
. 

п
р

ак
т.

 

л
аб

о
р

. 

ін
д

. 

с.
 р

. 

л
ек

ц
. 

п
р

ак
т.

 

л
аб

о
р

. 

ін
д

. 

с.
 р

. 

Поняття сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації, 

передумови та принципи та 

створення кооперативу. 

10 4 2 - - 4 10 2 - - - 8 

Алгоритм створення 

кооперативу 
10 4 4 - - 2 10 - 2 - - 8 

Становлення   кооперативного 

руху в сільському  

господарстві. 

10 4 2 - - 4 10 - 2 - - 8 

Місце і роль кооперативів у 

сучасному агробізнесі. Досвід 

розвитку сільськогосподарської 

кооперації в зарубіжних 

країнах. 

10 4 4 - - 2 10 2 - - - 8 

Нетрадиційні   і   нові   форми   

кооперації  у   сільському 

господарстві.  

10 2 4 - - 4 10 - 2 - - 8 

Організаційно-економічні 

основи функціонування 

кооперативу 

10 4 2 - - 4 10 2 - - - 8 

Особливості управління в 

кооперативах. 
10 4 4 - - 2 10 - 2 - - 8 

Основи кооперативного 

маркетингу. 
10 2 4 - - 4 10 - - - - 10 

Фінансовий механізм 

кооперації. 
10 4 2 - - 4 10 2 - - - 8 

Управління інвестиційним 

процесом кооперативу.  
10 2 4 - - 4 10 - - - - 10 

Економічний аналіз діяльності 

обслуговуючих кооперативів. 
10 2 4 - - 4 10 - 2 - - 8 

Загальна самостійна робота  

(підготовка до навчальних 

занять та контрольних заходів) 

40 - - - - 40 40 - - - - 40 

Всього годин 150 36 36 - - 78 150 8 10 - - 132 
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3.2. Загальні і спеціальні (фахові) компетентності та програмні 

результати навчання, що забезпечуються вивченням окремих тем 

 

Теми Шифри 

компетентностей, 

якими повинен 

оволодіти 

здобувач вищої 

освіти 

Шифри 

програмних 

результатів 

навчання 

здобувана вищої 

освіти 

Поняття сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації, передумови та 

принципи створення кооперативу. 

ЗК4, ЗК5, ЗК9, 

ЗК11, СК2, СК12. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р18, Р20, Р24. 

Алгоритм створення кооперативу ЗК4, ЗК10, ЗК11, 

СК2, СК14. 

Р6, Р12, Р14, Р18, 

Р23. 

 

Становлення   кооперативного руху в 

сільському  господарстві. 

ЗК5, ЗК10, ЗК11, 

СК11, СК14. 

Р6, Р14, Р20, Р23, 

Р24. 

Місце і роль кооперативів у сучасному 

агробізнесі. Досвід розвитку 

сільськогосподарської кооперації в 

зарубіжних країнах. 

ЗК4, ЗК5, ЗК9, 

ЗК10, ЗК11, 

СК11, СК14. 

Р6, Р14, Р20, Р23, 

Р24. 

Нетрадиційні   і   нові   форми   

кооперації  у   сільському господарстві.  

ЗК9, ЗК11, СК2, 

СК14. 

Р6, Р12, Р14, Р23, 

Р24. 

Організаційно-економічні основи 

функціонування кооперативу 

ЗК4, ЗК10, ЗК11, 

СК2, СК11, СК12 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17, Р18. 

Особливості управління в кооперативах. ЗК4, ЗК11, СК11, 

СК14. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17. 

Основи кооперативного маркетингу. ЗК4, ЗК11, СК11 

СК12, СК14. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17. 

Фінансовий механізм кооперації. ЗК4, ЗК11, СК11, 

СК12, СК14. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17, Р18. 

Управління інвестиційним процесом 

кооперативу.  

ЗК4, ЗК10, ЗК11, 

СК11, СК12, 

СК14. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17, Р18, Р24. 

Економічний аналіз діяльності 

обслуговуючих кооперативів. 

ЗК4, ЗК10, ЗК11, 

СК11, СК12, 

СК14. 

Р5, Р6, Р12, Р14, 

Р17, Р18. 
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3.3. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 

ДФЗ

О 

ЗФЗО 

1 2 3 4 

1.  

Тема: Поняття сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації, передумови та принципи 

створення кооперативу. 

Кооперація та кооператив: визначення понять. 

Передумови та обґрунтування необхідності розвитку 

обслуговуючої кооперації. Принципи створення 

кооперативу. 

4 2 

2.  

Тема: Алгоритм створення кооперативу.  

Ініціативна група. Установчі збори. Розробка статуту. 

Реєстрація кооперативу. Формування ділових відносин. 

4 - 

3.  

Тема: Становлення кооперативного  руху в 

сільському господарстві  

Становлення кооперації в світі. Кооперативний рух в 

Україні. Передумови виникнення кооперативів. 

4 - 

4.  

Тема: Місце і роль кооперативів у сучасному 

агробізнесі. Досвід розвитку сільськогосподарської 

кооперації в зарубіжних країнах. 

Галузеві та функціональні аспекти 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.. 

Розвиток агробізнесу та обслуговуючої кооперації в 

європейських країнах. Роль обслуговуючої кооперації в 

агробізнесі США та  Канади. 

4 2 

5.  

Тема: Нетрадиційні і нові форми кооперації у 

сільському господарстві 

Традиційні форми кооперації. Нетрадиційні форми 

кооперації. Спільні та відмінні риси традиційних та 

нетрадиційних форм кооперації. 

2 - 

6. 

Тема: Організаційно-економічні основи 

функціонування кооперативу. 

Види обслуговуючих кооперативів.  Базовий бізнес 

план як стратегія розвитку кооперативу. Господарська 

діяльність сільськогосподарського обслуговуючого 

кооперативу та її особливості. Процедура повернення 

пайового внеску у вигляді земельної ділянки члену 

кооперативу. 

4 2 
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1 2 3 4 

7.  

Тема: Особливості управління в кооперативах. 

Поняття системи управління. Статус і функції рядових 

членів, правління,  виконавчого   директора   і  найманого   

персоналу кооперативу, правління кооперативу, 

професійні наймані управлінці.  

4 - 

8.  

Тема: Основи кооперативного маркетингу. 

Кооперативний маркетинг як основа ринкового успіху. 

Основні елементи маркетингу та їх впровадження в 

господарську діяльність кооперативу. Організаційні 

форми управління маркетинговою діяльністю 

кооперативу. 

2 - 

9.  

Тема: Фінансовий механізм кооперації. 

Створення статутного капіталу кооперативу та 

резервного фонду. Джерела поповнення капіталу в 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: 

внутрішні; зовнішні. Утворення пайового капіталу через: 

прямі інвестиції, відстрочення повернення доходів. 

Фінансові результати та їх розподіл. 

4 2 

10.  

Тема: Управління інвестиційним процесом 

коопероативу 

Власний та позичковий капітал кооперативу. Методи 

залучення капіталу для сільськогосподарських 

кооперативів. 

2 - 

11.  

Тема: Економічний аналіз діяльності 

обслуговуючих кооперативів. 

Поняття, об’єкт і завдання аналізу. Види аналізу.  

Аналіз ресурсів кооперативу та їх використання. Аналіз 

витрат. Аналіз фінансових результатів. 

2 - 

Всього годин 36 8 

 

3.4. Практичні (семінарські) заняття 

 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 
ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1.  

Тема: Поняття сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації, передумови та принципи та створення 

кооперативу. 

Соціально-економічна місія кооперації. Ідея, мета і 

значення кооперації. Необхідність кооперації. Особливості 

кооперативних принципів, кооперативної політики 

кооперативної практики. Рочдельські принципи кооперації, 

їх історична та ідеологічна цінність. 

2 - 
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1 2 3 4 

2.  

Тема: Алгоритм створення кооперативу 

Практичне завдання: Обґрунтувати алгоритм створення 

кооперативу з урахуванням сучасного стану та організаційної 

структури сільського господарства України. 

4 2 

3.  

Тема: Становлення   кооперативного руху в сільському 

господарстві. 

Організаційні заходи державних органів управління 

сільським господарством України щодо розвитку 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.  Стан 

обслуговуючої кооперації та проблеми її розвитку. Державна 

підтримка обслуговуючих кооперативів в Україні. 

2 2 

4.  

Тема: Місце і роль кооперативів у сучасному агробізнесі. 

Досвід розвитку сільськогосподарської кооперації в 

зарубіжних країнах. 

Розвиток постачальницької кооперації в Німеччині, її 

об'єднання із кредитними товариствами. Розвиток сервісних 

і молочарських кооперативів у США і Канаді. Економічні 

показники розвитку кооперативів США і Канади. Розвиток 

багатофункціональних кооперативів у Японії. 

4 - 

5.  

Тема: Нетрадиційні   і   нові   форми   кооперації  у   

сільському господарстві. 

Характерні ознаки традиційних і нетрадиційних форм     

сільськогосподарських кооперативів. Характеристика 

основних організаційно-правових форм розвитку 

кооперативів в сфері виробництва та  переробки 

сільськогосподарської продукції.  

4 2 

6.  

Тема: Організаційно-економічні основи функціонування 

кооперативу. 

Порядок організації діяльності сільськогосподарського 

кооперативу відповідно до визначеного статутом переліку 

видів його діяльності. Форми участі членів 

сільськогосподарського кооперативу в його діяльності та 

вимоги щодо документального оформлення зобов’язань 

членів кооперативу перед кооперативом щодо участі в його 

господарській діяльності.  вимоги щодо ціноутворення та 

фінансових відносин. 

2 - 

7.  

Тема: Особливості управління в кооперативах. 

Політика      кооперативу,    кваліфікаційні      вимоги    до   

членів кооперативу, статус члена кооперативу. Вступний і 

пайовий внесок, ринкова угода члена кооперативу. Обов'язки 

члена кооперативу. Підготовка і проведення загальних 

зборів, питання які вони вирішують. 

Основні завдання та функції правління кооперативу та 

виконавчого директора. 

4 2 
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8.  

Тема: Основи кооперативного маркетингу. 

Необхідність та особливості маркетингової діяльності 

кооперативу. Маркетингові дослідження. Обгрунтування 

товарної політики кооперативу. Маркетингова політика 

розподілу. 

4 - 

9.  

Тема: Фінансовий механізм кооперації. 

Розрахунок розмірів членських, вступних, пайових та 

спеціальних внесків. Основні переваги і недоліки різних 

методів формування пайового капіталу. Розподіл фінансових 

результатів. Неприбутковий статус кооперативу. 

2 - 

10.  

Тема: Управління інвестиційним процесом кооперативу.  

Формування позичкового капіталу. Лізингові операції, 

можливості їх проведення.  Законодавчі основи залучення 

інвестицій, необхідних для розширення діяльності 

кооперативів. Роль кооперативних банків і кредитних спілок у 

задоволенні інвестиційних потреб сільськогосподарських 

обслуговуючих кооперативів. 

4 - 

11.  

Тема: Економічний аналіз діяльності обслуговуючих 

кооперативів. 

Практичне завдання: Здійснити аналіз фінансових результатів 

кооперативу. 

4 2 

Всього годин 36 10 

 

 

 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 
ДФЗО ЗФЗО 

1 2 3 4 

1.  

Тема: Поняття сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації, передумови та принципи та створення 

кооперативу. 

Активізація групових дій сільськогосподарських 

товаровиробників як реакція на зниження рівня державного 

регулювання монопольних тенденцій у сфері закупівель 

продукції. Проблеми формування сфери обслуговування 

виробників продукції. Можливість отримання прибутку в 

інших (посередницьких) сферах. Поділ ризику у спільній 

підприємницькій діяльності. Міжнародні принципи кооперації. 

4 8 

2.  

Тема: Алгоритм створення кооперативу 

Розробка організаційної структури кооперативу.  

Інформаційно-консультативне забезпечення створення і 

функціонування кооперативів. Етапи створення кооперативу. 

2 8 
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3.  

Тема: Становлення   кооперативного руху в сільському 

господарстві. 

Принципи кооперування В. Гене. Особливості 

сільськогосподарської кооперації у Великобританії. Створення 

Міжнародного Кооперативного Альянсу (1895). 

Кооперативний рух під час першої світової війни та у 

міжвоєнний період. Державна підтримка кооперації. Розвиток 

кооперації у міжвоєнний період у Швеції. Створення великих 

сільськогосподарських кооперативів. 

 

10 8 

4.  

Тема: Місце і роль кооперативів у сучасному 

агробізнесі. Досвід розвитку сільськогосподарської 

кооперації в зарубіжних країнах. 

Вплив кооперативів на загальний стан сільського 

господарства у провідних країнах світу. Розвиток 

американських маркетингових та постачальницьких 

кооперативів. Зернові та овочеві кооперативи США і Канади. 

Маркетингові кооперативи у скотарстві. 

 

10 8 

5.  

Тема: Нетрадиційні   і   нові   форми   кооперації  у   

сільському господарстві.  

Кооперативний рух в сільському господарстві України. 

Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні. Проблеми 

кооперації. 

 

10 8 

6.  

Тема: Організаційно-економічні основи функціонування 

кооперативу. 

Заінтересованість учасників в участі у господарській 

діяльності кооперативу як висхідну умова його ефективного 

функціонування. Власність кооперативу. Організаційні форми 

обслуговуючих кооперативів та їх доцільність для вирішення 

актуальних проблем потенційних учасників кооперації.  

10 8 

7.  

Тема: Особливості управління в кооперативах. 

Розробка та процес ухвалення управлінських рішень. 

Формування цілей. Стратегічний аналіз, оцінка та 

прогнозування чинників середовища. Регламентування 

порядку та процедури проведення загальних зборів. Способи 

вирішення конфліктних ситуацій та полагодження ефективних 

комунікацій як важливі завдання виконавчого директора та 

найманого персоналу кооперативу. 

10 8 

8.  

Тема: Основи кооперативного маркетингу 

Маркетингова програма як інструмент адаптації 

підприємства до умов ринкового середовища. Актуальні 

проблеми кооперативного маркетингу в Україні. 

10 10 
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9.  

Тема: Фінансовий механізм кооперації. 

Проблема повернення паю, методи її вирішення: через 

фонди обігу та їх поповнення. Кооперативні виплати, суть та 

форми. Виплата дивідендів на пайовий капітал. Основні 

переваги і недоліки різних варіантів повернення паїв. 

10 8 

10.  

Тема: Управління інвестиційним процесом 

кооперативу.  

Кредитні спілки в сучасній системі кредитування розвитку 

сільськогосподарської кооперації. Досвід створення кредитних 

спілок у США та Канаді. Можливості відродження і 

функціонування кооперативних банків і кредитних спілок в 

Україні. 

10 10 

11.  

Тема: Економічний аналіз діяльності обслуговуючих 

кооперативів. 

Економічний розподіл доходів обслуговуючих кооперативів 

у сільському господарстві. Аналіз ресурсного забезпечення 

кооперативів. 

10 8 

12.  
Загальна самостійна робота  (підготовка до навчальних занять 

та контрольних заходів) 
40 40 

Всього годин 78 132 

 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне завдання у формі рефератів, доповідей, мультимедійних та 

графічних розробок виконується за такими темами: 

1. Мета розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в 

Україні. 

2. Алгоритм створення кооперативу. 

3. Основні завдання ініціативної групи зі створення обслуговуючих 

кооперативів.  

4. Основні етапи створення кооперативу. 

5. Класифікація кооперативів залежно від виду діяльності. 

6. Основні принципи кооперації 

7. Світовий досвід розвитку сільськогосподарської обслуговуючої 

кооперації. 

8. Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації. 

9. Організація внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. 

10. Чинники сприяння розвитку кооперації в Україні. 

11. Охарактеризуйте основні завдання розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації. 

12. Міжнародний кооперативний альянс: створення та функціонування. 

13. Організація системи менеджменту сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу. 
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14.  Організація інвестиційної діяльності сільськогосподарського 

обслуговуючого кооперативу. 

 

5. Методи навчання 

 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні 

(розповідь, пояснення, лекція); наочні (демонстрація, ілюстрація); практичні 

(практична робота, вправи). За характером логіки пізнання використовуються 

такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, 

дедуктивний. За рівнем самостійної пошукової діяльності використовуються 

методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 

 

6. Методи контролю 

 

Система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми 

дисципліни.  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми. Рекомендується застосувати на всіх 

практичних заняттях види об’єктивного контролю теоретичної підготовки та 

контроль засвоєння практичних навичок у вигляді тестування, письмового та 

(або) усного опитування. При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну 

діяльність студенту виставляються оцінка за 5-ти бальною шкалою.  

Поточний контроль та оцінювання самостійної роботи студентів, яка 

передбачена поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного 

контролю теми на відповідному аудиторному занятті відповідно конкретним 

цілям з кожної теми. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовують такі методи оцінювання знань та умінь: 

- поточний контроль (оцінювання усних і письмових відповідей на 

практичних заняттях, оцінювання письмових контрольних робіт); 

- оцінка за самостійну роботу. 

 

 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

7.1. Денна форма навчання 

 

Оцінювання здійснюється за 100–бальною шкалою, національною 4–

бальною шкалою та шкалою ЕCTS. 
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 Таблиця 7.1  

Шкали оцінювання успішності студентів 

100 – бальна 

шкала 

Національна шкала 
Шкала ЕCTS 

90 - 100 Відмінно A 

82 - 89 
Добре 

B 

74 - 81 C 

64 - 73 
Задовільно 

D 

60 - 63 E 

35 – 59 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

екзамену 

FX 

0 - 34 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості студентів 

до виконання конкретних робіт, повноти та якості засвоєння навчального 

матеріалу та виконання індивідуальних завдань відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни. Поточний контроль проводиться за кожною вивченою 

темою шляхом усного чи письмового опитування. Результати поточного 

контролю оцінюються за чотирибальною шкалою. 

«Відмінно» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких навчальний 

матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь правильна, обґрунтована, 

логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки. 

Студент показує глибоке оволодіння лекційним матеріалом, здатний висловити 

власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал. Практичне завдання 

виконане правильно, як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

«Добре» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється 

значна частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і розуміння 

основних положень з навчальної дисципліни, певною мірою може аналізувати 

матеріал, порівнювати та робити висновки. Студент висвітлює питання повно, 

висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати факти й 

події, а також виконувати навчальні завдання. У відповідях допущені несуттєві 

помилки, в усних відповідях – неточності, деякі незначні помилки, має місце 

недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене 

ставлення слухача до фактів. 

«Задовільно» - оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких 

відтворюються основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; студент у цілому оволодів суттю 

питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, навчальної 

літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки. Студент дає 

неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні 



15 

теоретичного матеріалу. У практичних завданнях припущені несуттєві помилки. 

«Незадовільно» - оцінюється завдання, що не виконане, або містить 

відповіді на рівні елементарного відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, фрагментів навчального матеріалу. Студент виявив неспроможність 

висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими 

помилками, відсутнє розуміння основної суті питань, У відповідях та 

практичному завданні припущені суттєві помилки. 

Результати екзаменаційного контролю оцінюються за 50 – бальною 

шкалою. Підсумкове оцінювання за результатами вивчення дисципліни 

здійснюється за 100 бальною шкалою з урахуванням результатів поточного та 

екзаменаційного контролю. При цьому максимально 50 балів студент може 

отримати за результатами поточного оцінювання та 50 балів – за результатами 

складання екзамену. Для переведення результатів поточного контролю за 

чотирибальною шкалою у 50 – бальну шкалу використовується така формула: 

 

ПК =
50 САЗ

5
, 

 

де ПК – результати поточного контролю за 50 – бальною шкалою; 

    САЗ - середнє арифметичне значення усіх отриманих студентом оцінок 

під час поточного контролю за чотирибальною шкалою. 

Результати поточного контролю можуть бути змінені за рахунок 

заохочувальних балів: 

- студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру 

додається 2 бали;  

- за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях додається 2 бали, за участь у таких же заходах на на регіональному 

чи загальнодержавному рівні додається 5 балів;  

- за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за 

рішенням кафедри.  

 

7.2. Заочна форма навчання 

 

Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни здобувачами 

вищої освіти за заочною формою навчання здійснюється за 100 бальною шкалою 

з урахуванням результатів поточного контролю, екзаменаційного контролю та 

виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. При цьому 

максимально 30 балів студент може отримати за результатами поточного 

оцінювання, 50 балів – за результатами складання екзамену, 20 балів – за 

виконання індивідуального завдання у міжсесійному періоді. Для переведення 

результатів поточного контролю за чотирибальною шкалою у 30 – бальну шкалу 

використовується така формула: 

 

ПК =
50 САЗ

5
. 
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