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Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи підтримки 

діяльності організацій» для магістрів освітньо-професійної програми 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»  спеціальності 073 

«Менеджмент» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. Менеджменту. 

– Д. : НТУ «ДП», 2022. – 14 с. 

Розробник – Черняк В.І. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 073 Менеджмент 

(протокол № 2 від 19.09.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент»  здійснено розподіл програмних 

результатів навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. 

Зокрема, до дисципліни «Інформаційні системи підтримки діяльності  

організацій» віднесено такі результати навчання: 

РН 8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи 

для вирішення задач управління організацією 

РН12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 

РН 13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення організації (підрозділу) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування компетентностей 

щодо застосування сучасних наукових концепцій, моделей, методів і технологій 

інформаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю та 

дослідження основних методичних засад використання комп'ютерних 

інформаційних систем призначених для підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

РН 8 РН 8.3 Аналізувати  функціональність різних інформаційних систем, 

програмних продуктів,  інформаційних  засобів  та  технологій  на  

відповідність  специфіці  конкретного  економічного об’єкта 

 РН 8.4 Мати первинні навички роботи  зі спеціалізованим програмним 

забезпеченням та  спеціалізованими інформаційно-пошуковими 

системами підтримки зовнішньоекономічної діяльності, 
РН 12 РН 12.3 Використовувати ресурси локальних та глобальних  мереж в 

управлінській діяльності посадовців різного рівня управління 

РН 13 РН 13.3 Проводити дослідження в менеджменті на предмет виявлення 

передумов  упровадження обчислювальної техніки та вибору 

інформаційних технологій 

 РН 13.4 Впроваджувати нові чи модернізувати існуючі інформаційні 

системи,  програмні продукти, інформаційні засоби та технології 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф5 (б) Статистичні методи в 

менеджменті 

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

для пошуку, оброблення, аналізування та використання 

інформації з різних джерел 

Ф1 Проектний підхід в 

управлінні організаціями 

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї 

Планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах 

Ф2 Управління ефективністю 

бізнес-процесів організацій 

Вміти делегувати повноваження та керівництво 

організацією (підрозділом) 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу) 

Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 

інформаційні системи для вирішення задач управління 

організацією 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

лекційні 40 14 26   8 40 

практичні 80 14 66   8 64 

лабораторні - - -   - - 

семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 28 92   16 104 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

РН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 40 

РН 8.3 Тема 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В 

УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

2 

1.1. Інформаційні системи – основні поняття та визначення 

1.2. Етапи  розвитку  та  сутність  інформаційних  систем  

в  управлінні організацією    

1.3. Типологія інформаційних систем у менеджменті 

організацій    
1.4. Основні компоненти інформаційних систем 

РН 8.3 Тема 2. РОЗРОБКА, РОЗВИТОК, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

4 
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Шифри 

РН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН 8.3 Тема 3. МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ 

6 
3.1. Міжнародний електронний обмін комерційними і 

фінансовими даними 

3.2. Електронні системи міжнародних платежів та 

розрахунків. 

3.3. Зарубіжні центри обробки баз даних 

РН 8.3 

РН 8.4 

Тема 4. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО РІВНЯ 

(Operationallevel Systems) 

6 

4.1. Підтримка діяльності бухгалтерії та забезпечення 

платежів 

4.2. Системи обробки замовлень  

РН 8.3 

РН 8.4 

Тема 5. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ РОБОТИ З 

ДАННИМИ (ЗНАННЯМИ) (Knowledge-level Systems) 
6 

5.1. Інформаційні системи офісної автоматизації 

5.2. Інформаційні системи обробки знань 

РН 8.3 

РН 8.4 

Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ (Management 

Information Systems) 

6 

6.1. Системи, орієнтовані на дані: накопичування файлів (File 

draver systems), аналізу даних (Data analysis systems) та аналізу 

інформації (Analysis information systems) 

6.2 Системи, орієнтовані на моделі (дають змогу підтримувати 

прийняття рішень) СППР (Model-driven DSS)  

РН 8.3 

РН 8.4 

Тема 7. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

6 

7.1. Інформаційна підтримка вирішення неструктурованих 

завдань 

7.2 Використання новітніх інструментів (методи штучного 

інтелекту, системи інтелектуального аналізу даних, оперативна 

аналітична обробка - OLAP і хмарні технології) 

РН 13.3 Тема 8. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ  

ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 80 

РН 8.4 

РН 12.3 

РН 13.4 

1. Інформація та інформаційні системи в управлінській 

діяльності. Етапи  розвитку  та  сутність  інформаційних  систем  в  

управлінні організацією. Типологія інформаційних систем у менеджменті 

організацій 

6 

2. Концептуально-технологічні та організаційно-методичні 

основи створення інформаційних   систем управління.    Принципи 

побудови управлінських систем. Моделі життєвого циклу інформаційних 

систем. Проектування автоматизованої інформаційної   системи. Сучасні 

підходи до створення інформаційних систем на підприємствах. Саsе 

технологїї..   

6 

3. Міжнародний електронний обмін комерційними і 

фінансовими даними.(Впровадження UN/EDIFACT у діяльність 

підприємств) Електронні системи міжнародних платежів та 

6 
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Шифри 

РН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

розрахунків. (Діючі платіжні системи та їх взаємозалежність на 

міжнародному рівні. Системи електронного обміну даними окремих країн. 

Платіжні системи CHIPS, CHAPS, FEYSS). Зарубіжні центри обробки 

баз даних. (Типи баз даних на світовому ринку інформації і способи 

доступу до них. Центри обробки інформації на основі баз даних (ЦОБД).  

4.  Корпоративні інформаційні системи управління. Система "1С: 

Підприємство", Система "Акцент", Система "Галактика"Система "GMS 

Office Tools". 

8 

5. Інформаційні системи офісної автоматизації. Обробка текстів на 

комп'ютерах за допомогою різних текстових процесорів; виробництво 

високоякісної друкованої продукції; архівація документів; електронні 

календарі й записні книжки для ведення ділової інформації; електронна й 

аудіопошта; відео- і телеконференції 

16 

6. Підтримка прийняття управлінських рішень. Порівняння 

поточних показників з минулими; складання періодичних звітів за певний час 

(а не видача звітів по поточних подіях, як на оперативному рівні); 

забезпечення доступу до архівної інформації тощо. 

16 

7. QDPro як інструмент для ведення ефективної 

зовнішньоекономічної діяльності.Основні можливості програми QD 

Professional. Одержання повної довідки по товарах, залежно від мети їх 

переміщення через кордон (ставки мит та акцизів, дозвільні документи, 

попередження та застереження) за допомогою QDPro. Автоматичний 

розрахунок платежів і контроль при заповненні вантажних митних 

декларацій за допомогою QDPro. Автоматичне формування звітів і 

додаткових документів для митного оформлення за допомогою QDPro. 

16 

8. Ефективність інформаційних систем. Загальні  принципи  оцінки 

ефективності інформаційних технологій управління.  Ефективність 

впровадження інформаційних систем.   

6 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

https://pidru4niki.com/1538061063985/informatika/sistema_1s_pidpriyemstvo#815
https://pidru4niki.com/1538061063985/informatika/sistema_1s_pidpriyemstvo#815
https://pidru4niki.com/1288061063986/informatika/sistema_aktsent#997
https://pidru4niki.com/1329010663987/informatika/sistema_galaktika#148
https://pidru4niki.com/1329010663987/informatika/sistema_galaktika#148
https://pidru4niki.com/1329010663987/informatika/sistema_galaktika#175
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Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами 

НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання лекційної контрольної роботи з конкретизованих 

завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольних або 

індивідуальних завдань. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 
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Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні 

заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального 

завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій 

еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до 

рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та /або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних 

галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльность; 

- провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

п’ять вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 



12 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності 

незадовільний 

<60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. Комп’ютерний, клас. Інтерактивна дошка. 

Стандартне програмне забезпечення (Word, Excel, Power Point, Teams). 

Дистанційна платформа MOODL. 

Спеціалізоване програмне забезпечення QDPro, MD Office, M.E.Doc. 
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