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ВИГЛЯД ТИЖНЯ НАВЧАННЯ 

 

 

 

 



ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З 
КУРСОМ 

 
• Термін опрацювання кожної 

теми – 1 тиждень; 

• Перелік діяльності, яку буде 

виконувати студент у 

процесі засвоєння курсу: 

- читання теоретичного 

матеріалу; 

- виконання практичних вправ; 

- виконання тестових завдань,  

- участь у дискусіях 

(форуми). 

 

 

 

 



ЧИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 



ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВПРАВ 



ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 



УЧАСТЬ У ДИСКУСІЯХ 



РЕКОМЕНДОВАНИЙ МАРШРУТ 
ВИВЧЕННЯ КОЖНОЇ ТЕМИ 

1. Ознайомлення з 

теоретичним матеріалом 

2. Проходження тестування 

(якщо передбачено) 

3. Розв’язання практичних 

завдань 

4. Обговорення наукової статті 

у форумі 

5. Створення щотижневого звіту 

за результатами роботи 

 



Посилання на інформаційний ресурс 



ОЦІНЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Оцінка Рівень знань 

5А 

 
90-100 балів 

Правильна та повна відповідь на питання, розширення відповіді за 

рахунок власних міркувань студента, достатня глибина та всебічність 

знань, високий рівень систематизації викладення матеріалу, 

обґрунтовані висновки до задачі. 

4В 
 

80-89 балів 

Взагалі правильна, але не досить повна відповідь на питання, достатній 

рівень систематизації матеріалу, розв’язання задачі без помилок з 

наявністю висновків. 

4С 

 
75-79 балів 

Відповідь на питання містить непринципові помилки, задача розв’язана 

вірно, але студентом не надано висновків. 

3D 

 
70-74  бали 

Відповідь на питання містить не більше однієї принципової помилки, при 

розв’язанні задачі припущено помилки, які можна пояснити 

неуважністю студента, спостерігається спроба обґрунтувати 

отримані результати. 

3E 
60-69 балів 

Відповідь на питання містить дві принципові помилки, задача розв’язана 

вірно без висновків або всі відповіді на запитання вірні, але задача 

розв’язана невірно. 

Підсумка 

оцінка 

50 балів  за теорію + 50 балів за практику = 100 балів 



РЕЗУЛЬТАТИ  

• Використовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих 

рішень різними економічними агентами 

• Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, 

розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності 

• Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

• Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні 

 


