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АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 

1. Основи інженерії програмного забезпечення  

2. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів 

3. Групова динаміка і комунікації  
4. Програмування  С++ 

5. Алгоритми і структура даних C++ 

Освітні компоненти для яких є базовою 

1. Аналіз вимог до програмного забезпечення 

2. Організація баз даних та знань 

3. Об'єктно-орієнтоване програмування C# 

4. Моделювання та проектування програмного забезпечення  

5. Сертифікація та ліцензування програмного продукту 

6. Кваліфікаційна робота 

Мета курсу: 
Вивчення фундаментальних теоретичних основ професійної діяльності в галузі розробки програмного забезпечення; отримання 

практичних навичок ведення професійної діяльності в умовах наближених до реальних. 

Компетентності відповідно до освітньої програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)  Hard-skills / Спеціальні компетентності (СК) 

ПП 2. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, 

включаючи проведення моделювання (формальний опис) його 

структури, поведінки та процесів функціонування.  

ПП 12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати 

стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, 

загальної функціональності і надійності програмного забезпечення. 

mailto:ptbd_dut@ukr.net
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=1195


Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 2. Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення  і дотримуватись їх 

в професійній діяльності.  

ПРН3. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення.  

ПРН18. Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та передачі даних.  

ПРН19.  Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації програмного забезпечення.  
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема, опис теми Вид 

заняття 

Оцінюванн

я за тему 

Форми і методи навчання/питання до самостійної 

роботи 

Розділ 1  

Тема 1: Особливості створення та визначення розміру та вартості програмного продукту 

Знати1. Посилання та історія.2. Фундаментальні проблеми розробки ПЗ та шляхи їх подолання (ХР програмування, модульне програмування, 

структурне програмування та об’єктно-орієнтоване)  3. Складові вартості ПЗ. Трикутник вартості ПЗ. 4. Управління вимогами 5. Методи 

виявлення вимог 6. Визначення вимог до програмних продуктів 7. Професійні та етичні вимоги. 8. Кодекс етики 9. Алгоритмічні методи 

оцінювання вартості ПЗ. 10. Неалгоритмічні методи оцінювання вартості ПЗ 

Вміти: .Вміти оцінювати розмір та вартість проекту за Cocomo. 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 

Заняття 1.1. : Особливості створення програмного продукту Лекція 1 4 Лекція-візуалізація 

Заняття 1.2. Оцінка розміру та вартості проекту за Cocomo Лабораторне 

заняття 1 

Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 



Тема 2.  Планування етапів розробки програмного забезпечення 

Знати: Критерій Тагутті. . Ідеї Дьомінга.  Система Тейлора. Система Шухарта. Стандарти і стандартизація. Показники якості програм види та 

ознаки наукового дослідження. правила створення графіку робіт проекту;  планування ресурсів проекту;  аналіз ризиків проекту;  створення та 

конструювання звітів проекту. 

Вміти: Вести планування операцій та ресурсів проекту зі створення програмного забезпечення.  Створити та заповнити таблицю ресурсів проекту.  

Призначити ресурси, які необхідні для реалізації кожної операції.  Усунути перевантаження ресурсів проекту (якщо воно є).  Призначити профілі 

загрузки.; 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 

 

Заняття 2.1. Метрологія програмного забезпечення. Лекція 2 4 Лекція-візуалізація 

Заняття  2.2. Планування операцій та ресурсів проекту зі 

створення програмного забезпечення 

Лабораторне 

заняття 2 

Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 3. Життєвий цикл програмного забезпечення 

Знати: Знати моделі життєвого циклу. Структурна схема. Функціональна схема. Деталізація алгоритму. Аналіз і проектування. Супровід та 

реінженірінг  

Вміти: Обрати модель життєвого циклу системи розробки ПЗ..  

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 

Заняття 3.1. Життєвий цикл програмного забезпечення. 

Проектування ПЗ при структурному підході 

Лабораторне 

заняття 3 

4 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 4. Етапи розробки програмного забезпечення при структурному підході до програмування. 

Знати: Етапи розробки програмного забезпечення. Складові постановки задачі і передпроектних досліджень Правила розробки технічного 

завдання. Стандарти які використовуються для складання технічного завдання?. 

 Вміти:  Проводити теоретичний та практичний аналіз стану проблеми. Робити постановку завдання. Складати технічне завдання на програмний 

продукт. 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 



Заняття 4.1. Етапи розробки програмного забезпечення при 

структурному підході до програмування. Стадія «технічне 

завдання » 

Лабораторне 

заняття 4 

4 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 5. Специфікація вимог до програмного забезпечення та організація проекту для його створення 

Знати: робоча структура (Work Breakdown Structure – WBS); 2. організаційна структура (Organization Breakdown Structure – OBS);  

Двонаправлена модель управління проектом. формальні моделі та на їх основі визначати специфікації розробляється програмного забезпечення. 

Структурну схему 

 Функціональну схему. Принципи та правила розробки алгоритмів та їх деталізація 

4. Структурна схема (Джексона и Константайна) 

Вміти: Скласти документ опису вимог до системи, що проектується. Специфікувати проект шляхом побудови WBS, OBS та двонаправленої 

моделі управління проектом. На основі технічного завдання з лабораторної роботи № 1 виконати аналіз функціональних та експлуатаційних 

вимог до програмного продукту.  Визначити основні технічні рішення (вибір мови програмування, структура програмного продукту, склад 

функцій ПП, режими функціонування) і занести результати в документ, який називається «Ескізний проект».  Визначити діаграми потоків даних 

для розв'язуваної завдання.  Визначити діаграми «сутність-зв'язок», якщо програмний продукт містить базу даних.  Визначити функціональні 

діаграми.  Визначити діаграми переходів станів.  Визначити специфікації процесів.  Створювати словник термінів. 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9  

Заняття 5.1. Специфікація вимог до програмного забезпечення 

та організація проекту для його створення 

Лабораторне 

заняття 5 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Заняття 5.2. Структурний підхід до програмування. 

Стадія «Ескізний проект» 

Лабораторне 

заняття 6 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Заняття 5.3. Структурний підхід до програмування.  

Стадія «Технічний проект» 

Лабораторне 

заняття 7 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 1: Особливості створення та визначення розміру та 

вартості програмного продукту 

Тема 2: Планування етапів розробки програмного 

забезпечення  

Тема 3: Життєвий цикл програмного забезпечення  

Тема 4: Етапи розробки програмного забезпечення при 

структурному підході до програмування.  

Тема 5: Специфікація вимог до програмного забезпечення та 

організація проекту для його створення 

Самостійна 

робота 

 1. Особливості створення програмного 

продукту  

2. Метрологія програмного забезпечення  

3. Проектування пз при структурному підході  

4. Оцінка розміру та вартості проекту за cocomo  

5. Планування операцій та ресурсів проекту зі 

створення програмного забезпечення  

6. Життєвий цикл програмного забезпечення  

7. Етапи розробки програмного забезпечення 

при структурному підході до програмування. 

Стадія «технічне завдання » 

8. Специфікація вимог до програмного 



забезпечення та організація проекту для його 

створення  

9. Структурний підхід до програмування. 

Стадія «ескізний проект» 

10. Структурний підхід до програмування. 

Стадія «технічний проект» 

Розділ 2  

Тема 6. Проектування та специфікування проекту засобами мови UML. Об’єктно-орієнтований підхід 

Знати: 1.Діаграма прецедентів.  Діаграма класів. Стереотипи. Діаграма пакетів  Опис діаграми послідовностей, діаграма кооперації, діаграма 

стану. Шляхи та методи проведення кількісної оцінки якості діаграм UML . Діаграма взаємодії. Діаграма послідовностей. Діаграма кооперації 

Компоненти системи. Розміщення системи. Проектування інтерфейсу користувача.  

 Вміти: Провести попередній аналіз предметної галузі, визначити функції ПЗ, що проектується. Побудувати діаграму прецедентів на основі 

проведеного попереднього аналізу. Для прецедентів, визначених у діаграмі прецедентів побудувати вербальні специфікації. Виявити класи, які 

відносяться до системи, що проектується. Описати атрибути і операції кожного класу. Виявити зв’язки між класами. Задокументувати кожен 

клас. Побудувати діаграму класів з використанням різних стереотипів класів. Побудувати діаграму пакетів. Задокументувати вкладеність кожного 

пакету у формі: назва пакету – опис вмісту. Побудувати діаграми послідовності для свого варіанту. Побудувати діаграми кооперації для свого 

варіанту. Побудувати діаграму стану. Побудувати діаграму стану з використанням історичного стану.  Провести кількісну оцінку якості діаграми 

класів, яка була розроблена у попередній роботі. Провести кількісну оцінку якості діаграми пакетів, яка була  розроблена попередній роботі.. 

Провести кількісну оцінку якості діаграми прецедентів, яка була  розроблена у лабораторній роботі1.  Побудувати діаграми взаємодії для свого 

варіанту. Побудувати діаграму послідовності. Побудувати діаграму кооперації. Побудувати діаграму компонентів для свого варіанта.  Провести 

кількісну оцінку якості діаграми компонентів. Виявити вузли ПЗ, що проектується, та описати їх. Виявити зв’язки між вузлами. Побудувати 

діаграму розгортання. Провести кількісну оцінку діаграми розгортання Спроектувати інтерфейс користувача системи, використовуючи діаграму 

стану.  Описати зв’язки між предметною областю та  інтерфейсом користувача, що був спроектований. Використовуючи будь-які засоби дизайну, 

створити прототипи 2-3 графічних форм інтерфейсу користувача, який був спроектований.   

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9  

Заняття 6.1. Специфікування предметної галузі проекту 

засобами мови UML. Кількісна оцінка якості діаграм UML 

Лаборато

рне 

заняття 8 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Заняття 6.2. Моделювання поведінки ПЗ. Проектування 

архітектури . Детальне проектування 

Лаборато

рне 

заняття 9 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 



Тема 7.  Реалізація програмного забезпечення.  

Знати: . Етапи реалізації та налагодження програмного забезпечення. Інструментальні засоби розробки. Етапи стихійного програмування.  Етапи 

структурного і модульного програмування. Документація до програмного забезпечення. 

 Вміти:  Розробити програмний продукт в відповідно до заданого варіанта. Налагодити програмний модуль. Створити документацію до ПЗ. 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 

Заняття 7.1. Етапи розробки програмного забезпечення. Стадія 

«Реалізація» 

Лаборато

рне 

заняття 

10 

5 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 8. Тестування та управління змінами програмного забезпечення 

Знати: . Організація тестування ПЗ.  Управління змінами ПЗ.  

 Вміти: Визначення цілей (вимог до тестування), що включає: які частини системи будуть тестуватися, які аспекти роботи будуть вибрані для 

перевірки, яка якість і т.ін.  Планування: створення плану тестування (який вміщує графік розробки тестів для кожної підсистеми, що тестується; 

оцінку необхідних трудових, програмних та апаратних ресурсів; визначення метрик, які необхідно зібрати та проаналізувати).  Розробка тестів 

(тестових варіантів).  Виконання тестів. Аналіз результатів. 

Формування компетенцій: ПП2, ПП12. 

Результати навчання: ПРН2, ПРН3, ПРН18, ПРН19. 

Рекомендовані джерела: 1–9 

 

Заняття 8.1. Тестування та управління змінами програмного 

забезпечення 

Лаборато

рне 

заняття 

11 

4 Усне опитування, навчальна дискусія,  

групові заняття із розгляду типових задач 

Тема 6. Проектування та специфікування проекту засобами 

мови UML. Об’єктно-орієнтований підхід 

Тема 7. Реалізація програмного забезпечення. 

Тема 8. Тестування та управління змінами програмного 

забезпечення 

 

Самостій

на робота 

 1. Попередній аналіз предметної галузі, 

визначити функції ПЗ, що проектується. 

2. Діаграма прецедентів на основі проведеного 

попереднього аналізу. 

3. Діаграми класів з використанням різних 

стереотипів класів та звязків. 

4. Діаграма пакетів. 

5. Діаграма послідовності для свого варіанту. 

6. Діаграма кооперації для свого варіанту. 

7. Діаграма стану. Діаграма стану з 

використанням історичного стану. 

8. Кількісна оцінка якості діаграм. 



9. Діаграма взаємодії. 

10. Діаграма послідовності. 

11. Діаграма кооперації. 

12. Діаграма компонентів. \ 

13. Діаграма розгортання. 

14. Інтерфейс користувача системи.  

15. Розробити програмний продукт в відповідно 

до заданого варіантом 

16. Налагодити програмний модуль. 

17. Цілі вимог до тестування, що включають: які 

частини системи будуть тестуватися, які 

аспекти роботи будуть вибрані для перевірки, 

яка якість і т.ін. 

18. План тестування (який вміщує графік 

розробки тестів для кожної підсистеми, що 

тестується; оцінку необхідних трудових, 

програмних та апаратних ресурсів; визначення 

метрик, які необхідно зібрати та 

проаналізувати). 

19. Види тестів 

20. Розробка тестів (тестових варіантів). 

21. Виконання тестів. 

Аналіз результатів тестування ПЗ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Мультимедійний проектор; 
 Комп’ютерний клас для проведення практичних занять. 
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2. Erich Gamma, Ralph Johnson, John Vlissides, Richard Helm Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software (Addison-Wesley 

Professional Computing Series)// Hardcove/. 2017, 416 p. 

3. John Z. Sonmez Soft Skills The software developer's life manual,  2014. – 504 p.  

4. User Stories Applied: For Agile Software Development Mike Cohn, ISBN 0321205685, 2009. – 291 p/ 

5.  М.О. Сидоров. Вступ до програмної інженерії: конспект лекцій. – К.: НАУ, 2013.- 130 с. 

6. .MSF for Agile Development 5.0  http://msdn.microsoft.com/en-us/library.aspx 

7.  MSDN library http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx 

8.  M.O. Sidorov. Software engineering: lecture Course.- K. NAU. 2014.- 140 p. 

9.  K.Wiegers Creating a software engineering culture // Dorset House Publ.- New York, 2013.- 358 p. 



 

ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Курс передбачає роботу в колективі. 
 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
 Освоєння дисципліни передбачає обов’язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 
 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. 
 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 
 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 
 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 видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.  

 
* КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання студентом 30 балів  у сукупності за всіма темами дисципліни 

Форми 

контролю 

Види навчальної роботи Оцінювання  

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на заняттях,  у т.ч.:   

 присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається 
відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

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

 доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни (оцінка залежить від 
повноти розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості 
презентації і доповіді), підготовка реферату 

за кожну презентацію (реферат) 
максимум 3 бали 

 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 

 участь у діловій грі за кожну участь 1 бал 

РУБІЖНЕ 

ОЦІНЮВАН

НЯ 

(МОДУЛЬНИ

Й 

КОНТРОЛЬ) 

Модульний контроль № 1  максимальна оцінка – 15 балів 

Модульний контроль № 2  максимальна оцінка – 15 балів 

Додаткова Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах наукових студентських робіт за спеціальністю, створення кейсів тощо. 

Звільняється від заліку 



оцінка 

ПІДСУМКОВ

Е 

ОЦІНЮВАН

НЯ 

Залік 

Метою заліку є контроль сформованості практичних навичок та професійних компетентностей, 
необхідних для виконання професійних обов’язків.  
Залік проходить у письмовій формі.  

20 балів 

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНУ 
бал
и 

Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка /запис в 
екзаменаційній 

відомості 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає робочій 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-бальної 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 / 
Зараховано (А) 

8
2
-8

9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій 

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 / 
Зараховано (В)  

7
5
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає робочій 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 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим 

матеріалом робочої програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень 

Добре / 
Зараховано (С) 



положень, що мають визначальне значення  при проведенні практичних занять, 

при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

для практичного використання 

викликають утруднення. 
6

6
-7

4
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою 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 / 
Зараховано (D)  

6
0
-6

5
 

Студент має певні знання, передбачені в робочій 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 навчальної програми з 

дисципліни 

Задовільно / 
Зараховано (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 невірними, 

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) / Не 
зараховано (FX) В 
залікову книжку 

не 
проставляється 

1
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни.  

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Студент не допущений до здачі заліку. 

 Незадовільний 
Студент не підготовлений до 

самостійного вирішення задач, які 

окреслює мета та завдання 

дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 

вивченням / Не 
допущений (F)   В 
залікову книжку 
не проставля-

ється 

 


