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ВСТУП 

 

Анотація 

Blockchain - це база даних, яка має характер мережі, тобто самі учасники мережі 

зберігають частини цієї бази на своїх дисках. Це надає базі даних збережності, стійкості до 

хакерів, криптографічної захищеності, вона враховує особливості кожного комп’ютера, на 

якому зберігається кожна її частина. Є й недоліки – це відносна повільність обробки та 

синхронізації, проте введення блокчейн-технологій є одним з сучасних інноваційних трендів 

а впровадження інноваційних технологій є невідворотним і безповоротним процесом. 

Прикладне застосування блокчейн-технологій наразі зосереджене у фінансовому 

секторі та торгівлі, проте поступово ця технологія може бути впроваджена і в сфері реєстрації 

прав власності, в охороні здоров’я, логістиці та виробництві, в мистецтві, енергетиці та 

формуванні розподілених обчислювальних мереж зі штучним інтелектом. 

Мета дисципліни «Блокчейн, управління інноваціями та передові технології» – надати 

здобувачам освіти розуміння інноваційних, передових, проривних технологій у різних сферах 

діяльності та базових знань і умінь щодо формування блокченів як інноваційного інструменту 

якісної трансформації управління в умовах Економіки 4.0. Під час вивчення курсу здобувачі 

отримають доступ до концентрованого досвіду та кращих інноваційних практик і передових 

технологій в управлінні, розів’ють власне бачення інноваційного підходу до управління та 

індивідуальне інноваційне мислення. 

Курс с формує у здобувачів компетентності щодо аналізу та синтезу інноваційних 

продуктів і перспективних технологій, визначення логіки протікання бізнес-процесів, 

розробки дорожньої мапи розробки та впровадження інноваційної технології або продукту і 

їхнього просування, проєктування блокчейнів у різних сферах діяльності. 

Ключові слова: блокчейн, інновація, передові технології, бізнес-процес, цифрова 

економіка, проєктування, інноваційне управління. 

 

Abstract 

Blockchain is a database that has the character of a network, ie network members themselves 

store parts of this database on their disks. This gives the database security, resistance to hackers, 

cryptographic security, it takes into account the characteristics of each computer on which each part 

is stored. There are also disadvantages - it is the relative slowness of processing and synchronization, 

but the introduction of blockchain technologies is one of the modern innovation trends and the 

introduction of innovative technologies is an inevitable and irreversible process. 

The application of blockchain technologies is currently concentrated in the financial sector 

and trade, but gradually this technology can be introduced in the field of property registration, health 

care, logistics and manufacturing, art, energy and the formation of distributed computer networks 

with artificial intelligence. 

The purpose of the discipline "Blockchain, innovation management and advanced 

technologies" is to provide students with an understanding of innovative, advanced, breakthrough 

technologies in various fields and basic knowledge and skills on the formation of blockchains as an 

innovative tool for quality management transformation in Economy 4.0. During the course, students 

will gain access to concentrated experience and best innovative practices and advanced technologies 

in management, develop their own vision of an innovative approach to management and individual 

innovative thinking. 

The course forms students' competence in the analysis and synthesis of innovative products 

and promising technologies, determining the logic of business processes, developing a roadmap for 

developing and implementing innovative technology or product and their promotion, designing 

blockchains in various fields. 

Keywords: blockchain, innovation, advanced technologies, business process, digital 

economy, design, innovation management. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 
форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Галузь знань  

-  

(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 - 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

 

 
Спеціальність  

- 

(код та найменування) 

Освітня програма  

- 

(найменування) 

Семестр 

- 

Лекцій 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 

- 

(назва) 

15 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. Загальна кількість годин – 90: 30 

contact h.; 30 praxis; 30 student 

workload 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

робота 

45 год. 
аудиторних: 

3 год.; Вид контролю: залік 

самостійної роботи:  

3 год. 

Форма контролю: 

комбінована 

 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу «Блокчейн, управління інноваціями та передові технології» є 

формування у студентів таких компетентностей: 

– розуміння переваг та обмежень сучасних інноваційних технологій, в т.ч. в сфері ІТ; 

– здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 

дослідження економічних та соціальних процесів в наукових та прикладних дослідженнях; 

– здатність здійснювати моделювання математичних примітивів за допомогою 

прикладного ПЗ та веб-інтерфесу, що працює на основі технології блокчейн; 

– вміння надавати об’єктивний та конструктивний відгук щодо пропонованої 

інноваційної технології; 

– здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

– розуміння напрямків технологічного розвитку та визначати передові технології; 

– вміння працювати в багатопрофільній команді. 

Завданням курсу є оволодіння здобувачами освіти умінням розпізнавати правові, 

соціальні, етичні та професійні перспективи і проблеми розробки проривних інноваційних 

технологій; набуття ними здатності розробляти стратегію розвитку бізнесу на основі 

перспективної інноваційної технології та навичок розробки і використання основних 

інструментів управління проектами впровадження інноваційних і блокчейн-технологій. 

Предмет курсу – методологія управління передовими інноваційними технологіями. 
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3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумов для вивчення курсу «Блокчейн, управління інноваціями та передові 

технології» немає. 

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Оволодіння курсом «Блокчейн, управління інноваціями та передові технології» 

передбачає формування та розвиток у студентів таких результатів навчання: 

– розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення щодо управління та 

розвитку соціально-економічних систем на основі використання передових, інноваційних 

технологій; 

– розробляти та управляти соціально-економічними проєктами та комплексними 

програмами з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

– обирати ефективні методи управління інноваційною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень; 

– обирати та застосовувати ефективні методи захисту комерційної інформації 

соціально-економічних систем; 

– застосовувати технології блокчейн та спеціалізоване програмне забезпечення, 

формувати та аналізувати смартконтракти у наукових і прикладних дослідженнях та в 

управлінні соціально-економічними системами. 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Передові та інноваційні технології як основа інноваційного 

управління 

Тема 1. Інновації та інноваційне мислення як основа побудови бізнес-моделі суб’єкту 

господарювання 

Поняття інновації. Види інновацій. Поняття інноваційності мислення. Розуміння 

перспектив розвитку запропонованих технологій. Зв'язок креативності та інноваційності. 

Поняття бізнес-моделі підприємства. Інновації як основа бізнес-моделі. 

Тема 2. Інноваційний процес як об’єкт управління 

Складові інноваційного процесу. Результат інноваційного процесу. Місце менеджера в 

управлінні інноваційним процесом. Інноваційна інфраструктура та її характеристики. Ринок 

новацій та інвестицій. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну 

діяльність суб’єкту господарювання. 

Тема 3. Інноваційні стратегії 

Стратегія розробки інновацій та впровадження передових технологій. Визначення 

ефективності інноваційної діяльності. Стратегія першопроходця. Процес розробки і реалізації 

інноваційної стратегії. Механізми активації інноваційного потенціалу персоналу. 

Змістовий модуль 2. Блокчейн-технології та інноваційне мислення в управлінні 

соціально-економічними системами 

Тема 4. Основи криптографії та блокчейн. Механізми децентралізації застосунків. 

Криптовалюти як основа нової фінансової системи. 

Блокчейн. Біткоїн. Криптографія з відкритим ключем та криптовалюта. Розвиток 

децентралізованих фінансових сервісів (DeFi) Розрахунки між суб’єктами господарювання на 

основі блокчейн-технологій. 

Тема 5. Безпека та надійність технології блокчейн. 

Аналіз архітектури інтернету речей. Аспекти безпеки. Методологія розрахунку 

продуктивності мережі. 

Тема 6. Прикладне використання технології блокчейн 
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Блокчейн-середовище (Ethereum, веб-середовище Юпітер). Реєстрація угоди 

(OpenLaw). Цифровий нотаріус (BlockNotary). Розумний контракт (Accord Project). Блокчейн 

в системах штучного інтелекту. 

Тема 7. Правове регулювання інноваційних і блокчейн технологій. 

Державна інноваційна політика та місце передових технологій в ній. Правовий режим 

криптовалют та віртуальних активів: підходи до регулювання: обмежувальний, мінімізації 

ризиків, спостереження, економічно орієнтований. Перспективи господарсько-правового 

забезпечення використання технології блокчейн. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

лек пр с.р. 

Змістовий модуль 1. Передові та інноваційні технології як основа інноваційного управління 

Тема 1. Інновації та інноваційне мислення як основа побудови бізнес-моделі суб’єкту господарювання 10 2 4 4 

Тема 2. Інноваційний процес як об’єкт управління 10 2 4 4 

Тема 3. Інноваційні стратегії 10 2 4 4 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 12 12 

Змістовий модуль 2. Блокчейн-технології та інноваційне мислення в управлінні соціально-економічними системами 

Тема 4. Основи криптографії та блокчейн. Механізми децентралізації застосунків. Криптовалюти як основа нової 

фінансової системи 
14 2 4 8 

Тема 5. Безпека та надійність технології блокчейн 11 2 4 5 

Тема 6. Прикладне використання технології блокчейн 20 2 6 12 

Тема 7. Правове регулювання інноваційних і блокчейн технологій 15 3 4 8 

Разом за змістовим модулем 2 60 9 18 33 

Разом за курсом 90 15 30 45 
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Теми практичних занять 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

– підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 лекцію);  

– підготовка до практичних занять – 0,5 год/1 год занять (1 година на 1 заняття); 

– виконання завдання на самостійну роботу – 15 год. 

– підготовка до контрольних заходів – 4 год. на 1 захід (2 заходи). 

Обсяги самостійної роботи 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій 7 

2 Підготовка до практичних занять 15 

3 Самостійна розробка інноваційного процесу 15 

4 Підготовка до заліку 8 

… Разом 45 

Завдання на самостійну роботу  

Завдання на самостійну роботу – розробка моделі інноваційного процесу, заснованого 

на використанні блокчейн-технології, її обґрунтування та презентація. 

 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

1. На практичних заняттях – виконання та розгляд кейсів.  

2. За змістові модулі – тести 

3. За весь курс – залік у вигляді презентації бізнес-моделі. 

 

7. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і оцінки заключного 

заліку. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках 

студент може набрати до 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні 

оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть годин 

денна форма 

1 
Тема 1. Інновації та інноваційне мислення як основа побудови бізнес-

моделі суб’єкту господарювання 
4 

2 Тема 2. Інноваційний процес як об’єкт управління 4 

3 Тема 3. Інноваційні стратегії 4 

4 
Тема 4. Основи криптографії та блокчейн. Механізми децентралізації 

застосунків. Криптовалюти як основа нової фінансової системи 
4 

5 Тема 5. Безпека та надійність технології блокчейн 4 

6 Тема 6. Прикладне використання технології блокчейн 6 

7 Тема 7. Правове регулювання інноваційних і блокчейн технологій 4 

Разом 30 
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Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати 

заключний залік дається студенту, якій з урахуванням максимальних балів проміжних оцінок 

набирає не менше 20 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і 

оцінки заліку. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на практичних заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення результатів, 

запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, передбачених чинним 

законодавством. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Практичні заняття  

4 

Студент вільно володіє матеріалом, правильно і в повному обсязі вирішує 

задачі, самостійно обирає і вірно застосовує методи збирання та аналізу 

інформації, цифрові інструменти вирішення задач. На основі проведеного 

аналізу формулює висновки та визначає перспективи подальших досліджень. 

Демонструє розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану структуру, 

містить основні висновки і результати дослідження. Презентація (графічний 

розв’язок) за результатами аналізу ситуації висвітлює суть аналізу і висновків, 

відповідає меті дослідження. Робота виконана у встановлений термін. 

3 

Студент володіє матеріалом, правильно вирішує задачі, самостійно обирає 

основні методи збирання та аналізу інформації, цифрові інструменти 

вирішення задач. На основі проведеного аналізу формулює висновки. Звіт 

відповідає встановленим вимогам, містить основні висновки і результати 

дослідження. Рішення частково відповідає поставленим задачам. Презентація 

(графічний розв’язок) частково висвітлює суть аналізу. Робота виконана у 

встановлений термін. При розв’язанні завдань студент припускається суттєвих 

помилок, не у всіх випадках може їх виправити, припускається певних 

неточностей, які спрощують кінцеве рішення.  

2 

Студент частково володіє матеріалом, вирішує частину задач, за підказкою 

викладача застосовує основні методи аналізу інформації та цифрові 

інструменти, має проблеми з формулюванням висновків. Звіт частково 

відповідає встановленим вимогам. Рішення задачі не повне. Презентація 

(графічний розв’язок) містить частину рішень, висновки не систематизовані. 

Робота виконана у встановлений термін. При розв’язанні завдань студент 

припускається помилок і суттєвих неточностей. 

1 

Студент з допомогою викладача обирає методи дослідження, проводить аналіз 

користуючись простим алгоритмом, аналіз поверховий, не враховує весь 

спектр досліджуваної проблеми. Використовує відповідні методи з допомогою 

викладача. Результати мають поверховий характер, частково розкривають 

ситуацію. В презентації відображені окремі елементи дослідження. Робота 

виконана з порушенням встановлених термінів. 

0 Студент не вирішує поставлені задачі. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент: 60 балів (15 занять по 4 бали) 
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Оцінка результатів виконання самостійної роботи 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання за бальною шкалою 

30 

Вірно висвітлено послідовність і логіку інноваційного бізнес-процесу, чітко і 

лаконічно сформульовані існуючі зв’язки інноваційної бізнес-моделі, зібрано і 

структуровано достатньо інформації, проведено якісний інтелектуальний аналіз 

даних, обґрунтовано висновки щодо адекватності інноваційної стратегії. 

Презентація проведена на високому рівні, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, підготовленими відповідно до вимог. Здобувач 

чітко викладає основні результати дослідження, показує глибокі знання з курсу, 

оперує даними дослідження, вносить обґрунтовані пропозиції. 

25 

Вірно висвітлено послідовність і логіку інноваційного бізнес-процесу, чітко і 

лаконічно сформульовані існуючі зв’язки інноваційної бізнес-моделі, зібрано і 

структуровано достатньо інформації, проведено якісний інтелектуальний аналіз 

даних, обґрунтовано висновки щодо адекватності інноваційної стратегії. 

Презентація проведена на високому рівні, доповідь супроводжується 

ілюстративними матеріалами, які не завжди відповідають змісту доповіді. 

Здобувач спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження, 

дає правильні відповіді на запитання, але не демонструє впевненості в 

аргументації. 

20 

Вірно висвітлено послідовність і логіку основних етапів інноваційного бізнес-

процесу, не досить чітко сформульовані існуючі зв’язки інноваційної бізнес-

моделі, зібрано достатньо інформації, але її не достатньо структуровано, але 

побудована стратегія має недоліки, висновки щодо її ефективності обґрунтовано 

частково. Робота виконувалась не систематично та подана на перевірку з 

порушенням строків. Доповідь супроводжується ілюстративними матеріалами, 

які не завжди відповідають змісту доповіді. Студент спроможний чітко та стисло 

викласти основні результати дослідження, належно обґрунтовує положення 

роботи, але допускає неточності у відповідях на запитання. 

15 

Вірно висвітлено послідовність і логіку очевидних етапів інноваційного бізнес-

процесу, сформульовано частину аспектів інноваційної бізнес-моделі, 

пропонована стратегія має суттєві недоліки або не обґрунтована. В презентації 

основні аспекти роботи розкриті, але нечітко сформульовано висновки, 

пропозиції і рекомендації. Доповідь супроводжується ілюстративними 

матеріалами, до яких є значні зауваження. Здобувач невпорядковано викладає 

основні результати дослідження, намагається дати відповідь на поставлені 

запитання. 

10 

Вірно висвітлено послідовність і логіку не всіх очевидних етапів інноваційного 

бізнес-процесу, не вірно відтворена частина істотних зв’язків інноваційної 

бізнес-моделі, пропонована інноваційна стратегія відображає реальну бізнес-

модель наближено і в загальних рисах. Ілюстративні матеріали низької якості, в 

організації презентації спостерігається невпевненість. Здобувач демонструє 

задовільні знання, але не може впевнено й чітко відповісти на додаткові 

запитання. 

5 

Послідовність і логіка етапів інноваційного бізнес-процесу висвітлена лише в 

загальних рисах, результати аналізу не наводяться, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. Ілюстративні матеріали низької якості. 

Здобувач невпорядковано викладає основні результати дослідження, не 

спроможний дати відповіді на запитання, відстоювати свою позицію. 
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Поточний модульний контроль 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 10 балів 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 15*4 бали = 60 балів 

Поточний модульний контроль 2*5 балів – 10 балів 

Разом 70 

Підсумковий контроль (залік) 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 30 балів 

 

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1. Поняття інновації. 

2. Види інновацій. 

3. Поняття інноваційності мислення. 

4. Розуміння перспектив розвитку запропонованих технологій. 

5. Зв'язок креативності та інноваційності. 

6. Інновації як основа бізнес-моделі. 

7. Складові інноваційного процесу. 

8. Результат інноваційного процесу. 

9. Місце менеджера в управлінні інноваційним процесом. 

10. Інноваційна інфраструктура та її характеристики. 

11. Ринок новацій та інвестицій. 

12. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища на інноваційну діяльність суб’єкту 

господарювання. 

13. Стратегія розробки інновацій та впровадження передових технологій. 

14. Визначення ефективності інноваційної діяльності. 

15. Стратегія першопроходця. 

16. Процес розробки і реалізації інноваційної стратегії. 

17. Механізми активації інноваційного потенціалу персоналу. 

18. Блокчейн. 

19. Біткоїн. 

20. Криптографія з відкритим ключем та криптовалюта. 

21. Розвиток децентралізованих фінансових сервісів (DeFi). 

22. Розрахунки між суб’єктами господарювання на основі блокчейн-технологій. 

23. Аналіз архітектури інтернету речей. 

24. Аспекти безпеки в Інтернтеті. 

25. Методологія розрахунку продуктивності мережі. 

26. Блокчейн-середовище (Ethereum, веб-середовище Юпітер). 

27. Реєстрація угоди (OpenLaw). 

28. Цифровий нотаріус (BlockNotary). 

29. Розумний контракт (Accord Project).  

30. Державна інноваційна політика та місце передових технологій в ній. 

31. Правовий режим криптовалют та віртуальних активів: підходи до регулювання. 

32. Перспективи господарсько-правового забезпечення використання технології блокчейн. 

33. Електронні гроші: визначення та економічна роль. 
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34. Електронні розрахункові технології та електронні гроші в Україні. 

35. Характеристика та основи організації міжнародних валютних і розрахункових 

операцій.  

36. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі.  

37. Документарні і недокументарні форми міжнародних розрахунків.  

38. Передумови аналізу формування вартості криптовалют.  

39. Передумови формування інвестиційної вартості криптовалют та їх аналіз.  

40. Прогнозування розвитку криптовалют. 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Елемент програми 
Денна форма 

Вид роботи Кількість балів 

ЗМ 1 

ПР 1.1 Практичне завдання 4 

ПР 1.2 Практичне завдання 4 

ПР 2.1 Практичне завдання 4 

ПР 2.2 Практичне завдання 4 

ПР 3.1 Практичне завдання 4 

ПР 3.2 Практичне завдання 4 

ПМК Тест 5 

ЗМ 2 

ПР 4.1 Практичне завдання 4 

ПР 4.2 Практичне завдання 4 

ПР 5.1 Практичне завдання 4 

ПР 5.2 Практичне завдання 4 

ПР 6.1 Практичне завдання 4 

ПР 6.2 Практичне завдання 4 

ПР 6.3 Практичне завдання 4 

ПР 7.1 Практичне завдання 4 

ПР 7.2 Практичне завдання 4 

ПМК Тест 5 

Підсумковий контроль Залік  30 

Сума балів за семестр 100 

 

10. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

– мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

– комп’ютери, під’єднані до мережі Інтернет, та програмні середовища: Веб-додаток 

Jupyter notebook p набором бібліотек Python: numpy, matplotlib, socket; клієнт Solidity для 

віртуальної машини Ethereum, наприклад, Geth, AlethZero або їхні веб-аналоги; компілятор 

Rust та Java; Chrome, Node.JS, NPM, Truffle, ganache, WebStorm (або інший текстовий 

редактор); 

– бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні рекомендації, 

наукова література тощо). 

 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання: 

– робота з літературою; 

– пояснення; 

– дискусія; 

– лекція;  
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– ілюстрування;  

– практична робота;  

– ситуаційний метод; 

– метод кейсів. 

Методи контролю і самоконтролю: 

– фронтальне опитування; 

– контрольні роботи, письмові заліки; 

– контрольні тестові роботи програмованого типу. 
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