
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Фізіологія харчування 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Галузь знань: 24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність: 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма: “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Moodle: virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=126 

Рік навчання: 1;   Семестр: 2 

Кількість кредитів: 5 

Дні занять: лекція -  понеділок (2 пара чис., 205 ауд., навч. корпус № 1); 

лабор. зан.  - середа (1-2 пара чис., група 19-1411-002 “б” 318 ауд., навч. корпус 

№ 1); четвер (1-2 пара чис., група 19-1411-001 “б” 320 ауд.; зн. “а” 320 ауд., 

навч. корпус № 1); п’ятниця (3-4 пара чис., група 19-1411-003 “б” 321 ауд.; зн. 

“а” 121 ауд., навч. корпус № 1) 

Консультації: п’ятниця (15.00-16.00 год.), 308 каб., навчальний корпус № 2 

Назва кафедри: кафедра харчових технологій 

Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу – к.т.н., доц. доцент кафедри харчових технологій Палько Наталія Степанівна 

Викладач – к.т.н.,  доц. доцент кафедри харчових технологій Палько Наталія Степанівна  

Профайл керівника курсу: http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-tovaroznavstva-prodtovariv/ 

palko-natalija-stepanivna/ 

Профайл викладача: http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-tovaroznavstva-prodtovariv/ 

palko-natalija-stepanivna/ 
Контактна інформація: тел. +380673079299; e-mail: palkona@ukr.net  

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: Фізіологія харчування є дисципліною за вибором студента, яка сприяє 

підготовці фахівців для сфери обслуговування. Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання і 

практичні навички, які необхідні для забезпечення ефективної сервісної й виробничо-технологічної 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу, зокрема щодо значення харчування у 

життєдіяльності людини; біохімічних процесів перетворень окремих компонентів їжі у структурі тіла, їх 

вплив на діяльність фізіологічних систем організму; попередження і виникнення аліментарних 

захворювань; фізіологічного значення харчових нутрієнтів; фізіологічних основ раціонального 

харчування різних груп населення.  

Пререквізити: Харчова хімія, Теоретичні основи товарознавства, Мікробіологія, санітарія та 

гігієна, Безпека життєдіяльності та охорона праці. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, лабораторних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

5,0 150 3 6 Екзамен 

 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-tovaroznavstva-prodtovariv/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-tovaroznavstva-prodtovariv/


 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Лабораторні заняття 26 

Самостійна робота 100 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК 2. Набуття гнучкого мислення, відкритість 
до застосування знань у широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті. 
ЗК 4. Здатність до формування світогляду, 
розуміння принципів розвитку природи, 
людини, суспільства. 

ФК 2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження процесів 

функціонування готельно-ресторанного 

господарства. 

ФК 3. Здатність організовувати сервісно-виробничий 

процес у закладах готельно-ресторанного 

господарства з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність. 

ФК 9. Здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і складати необхідну 

нормативну документацію на напівфабрикати та 

готову кулінарну продукцію. 

ФК 13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

продукції та послуг на підприємствах сфери 

гостинності. 
 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН 1. Знання сутності, принципів та тенденцій розвитку природи, суспільства, людини. 

ПРН 4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-

ресторанного господарства. 

ПРН 12. Знання основних характеристик технологічного процесу виробництва та надання 

послуг закладами готельно-ресторанного господарства; уміння організовувати і аналізувати 

ефективність цього процесу. 

ПРН 15. Знання раціональних норм харчування та уміння розробляти та затверджувати нові 

рецептури та технології виробництва страв та виробів з урахуванням запитів різних груп 

споживачів. 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали 
Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Харчування людини як медико-

біологічна та санітарно-економічна проблема 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 2є  

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 4, ПРН 15. 

Рекомендовані джерела: 1-3, 5, 9-11, 13-14, 16-17, 19, 

22, 24-28. 

Завдання для СРС:  
Стисла історія розвитку фізіології харчування. 

Біологічний вплив їжі на організм людини. 

Альтернативні теорії харчування. 

1-ий 12.02.20  

(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація 2 

2-3-ий 19.02.20- 

28.02.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, навчальна 

дискусія 

4 

1-3-ий 

 

12.02.20-

28.02.20 

14 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

4 

Тема 2. Роль травної системи у процесах 

життєдіяльності організму, вплив харчування  

на її функціонування 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 3. 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 12. 

Рекомендовані джерела: 5-10, 11, 13-15, 28. 

Завдання для СРС:  

Вплив харчових факторів на функцію шлунка. 

Значення підшлункової залози та печінки в травленні. 

Вплив харчових факторів на утворення й виділення 

жовчі. 

Поняття про коефіцієнт засвоєння. 

1-ий; 

2-ий 

12.02.20; 

17.02.20  

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2-5-ий 19.02.20-  

13.03.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

1-5-ий 

 

12.02.20- 

13.03.20 

14 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

4 

Тема 3-4. Вплив харчування на функціо-

нування основних систем організму людини 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 13. 

Результати навчання:ПРН 1,  ПРН 12. 

Рекомендовані джерела: 5-10, 11, 13-15, 28. 

Завдання для СРС:  

Вплив структури та характеру харчування на 

нейрогуморальні процеси. 

Імунозахисні реакції організму. 

Вплив харчування на діяльність серцево-судинної 

системи. 

4-ий; 

6-ий 

02.03.20;  

16.03.20 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

4 

4-7-ий 04.03.20- 

27.03.20 

(за розкладом) 

6 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

8 

4-7-ий 02.03.20- 

27.03.20 

22 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

8 

Тема 5. Фізіологічне значення нутрієнтів 8-ий; 30.03.20; 6 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 2 



 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 9. 

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 12. 

Рекомендовані джерела: 3, 5-10, 13-14, 19-21, 28. 

Завдання для СРС:  

Показники біологічної цінності білків. 

Рекомендовані середні норми білків, ліпідів, 

вуглеводів у добовому раціоні. 

Шляхи забезпечення харчових раціонів дефіцитними 

вітамінами. 

10-ий; 

12-ий 

13.04.20; 

27.04.20 

опитування студентів 

8-11-ий 01.04.20- 

24.04.20 

(за розкладом) 

6 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

8-12-ий 30.03.20-

27.04.20 

12 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

4 

Тема 6. Характеристика захисної дії окремих 

інгредієнтів їжі та фактори, що протидіють 

їм 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 3, 

ФК 9. 

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 12. 

Рекомендовані джерела: 1, 5-10, 13-14, 24, 28.  

Завдання для СРС:  

Харчова цінність продуктів тваринного походження та 

її зміни після технологічної обробки. 

Харчова цінність продуктів рослинного походження. 

Негативний  вплив надмірного споживання деяких 

харчових речовин. 

14-ий; 

16-ий 

11.05.20; 

25.05.20 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

10-13-ий 15.04.20- 

08.05.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

10-16-ий 15.04.20-

25.05.20 

14 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

4 

Тема 7-8. Фізіологічні основи раціонального 

та адекватного харчування 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ФК 3, 

ФК 9, ФК 13. 

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 4, ПРН 15. 

Рекомендовані джерела: 1-2, 4-10, 13-14, 18-20, 27-

28. 

Завдання для СРС:  
Обмін речовин і енергії в організмі людини.  

Специфічно-динамічна дія їжі та залежність її від 

складу їжі. Закони раціонального харчування.  

Перетравлюваність та засвоюваність харчового 

раціону. 

Аксіоми біологічного буття і харчування людини. 

Фізіологічні принципи раціонального харчування 

дітей та підлітків, студентів, людей похилого віку. 

Фізіологічні основи лікувально-профілактичного 

харчування. 

17-ий 

 

01.06.20 4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

4 

12-15-ий 29.04.20- 

22.05.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

8 

12-17-ий 29.04.20-

01.06.20 

24 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

8 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, 

мультимедійний проектор для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; 

виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, 

підсумковий контроль) та ін. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Office, Moodle, Test2003, Internet Explorer. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн. – Кн. 1 / [Т. І. 

Анітратенко, Т. М. Білко, О.В. Благодарова та ін.]; за ред. проф. В. І. Ципріяна. – К.: 

Медицина, 2007. – 528 с. 

2. Гігієна харчування з основами нутріціології: підручник; у 2 кн. – Кн. 2 / [В. І. Ципріян, І. 

Т. Матасар, В. І. Слободкін та ін.]; за ред. проф. В. І. Ципріяна. – К. : Медицина, 2007. – 

544 с. 

3. Основи нутріціології / [Волошин О.І., Пішак О.В., Окіпняк І.В., Сплавський О.І.] – 

Чернівці: Видавничи дім „Букрек”, 2007. – 280 с. 

4. Мікробіологія та фізіологія харчування: навч. посібник / [В. Д. Малигіна, О. А. Ракшина-

Слюсарева, В. П. Ракова та ін.]. – К.: Кондор, 2017. – 242 с. 

5. Зубар Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: підручник / Н. М. Зубар. – К.: ЦУЛ, 

2010. – 336 с. 

6. Орлова Н. Я. Фізіологія та біохімія харчування: підручник / Орлова Н. Я. – К.: Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2001. – 249 с. 

7. Смоляр В. І. Основи фізіології харчування / В. І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2001. – 336 с. 

8. Основи фізіології харчування / Н. В. Дуденко, Л. Ф. Павлоцька, В. С. Артеменко та ін. – 

Х.: Торнадо, 2003. – 407 с. 

9. Павлоцька Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових 

продуктів: навчальний посібник / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – 

Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 441 с. 

10. Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування: підручник / Павлоцька Л. Ф., Дуденко Н. В., 

Левітін Є. Я.  – Суми: Університетська книга, 2011. – 473 с. 

Допоміжна література 

11. Палько Н. С. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторних робіт для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОПП “Готельно-ресторанна 

справа” зі спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 “Сфера 

обслуговування” (денної та заочної форм навчання) з курсу “Фізіологія харчування” / Н. 

С. Палько, В. Т. Лебединець, І. В. Донцова, О. Я. Давидович. – Львів. – ЛТЕУ. – 2020. – 

94 с. 

12. Палько Н. С. Методичні вказівки, тести і завдання до виконання самостійної роботи 
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Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати 

виконані завдання під час консультації викладача. 

 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, а також виконання завдань з метою 

закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини із 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 отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 

впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної 

сесії. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: 

при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане під час виконання завдання. 

 Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Система оцінювання та вимоги 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
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Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму 

балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні 

дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка 

за рубіжний контроль. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою 

контролю досягнення здобувачами оптимального рівня професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є 

рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – розв’язок ситуаційних задач 

(усна компонента). 
 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для 

різних видів підсумкового контролю подані у таблицях. 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3-4 КР 1 Т5 Т6 Т7-8 КР2 Тести 
100 

10 10 20 5 10 10 20 5 10 

Т1, Т2 ... Т7-8 – порядковий номер теми занять; КР 1, КР 2 – порядковий номер контрольної 

роботи 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 0,5 бал 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

Робота на лабораторних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 1 бал 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 4 бали 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 1 бал 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

за кожне правильно виконане завдання 

– 2,5 бали. Максимальна оцінка –  

5 балів 

Контрольна робота 2 

за кожне правильно виконане завдання 

– 2,5 бали. Максимальна оцінка –  

5 балів 

Підсумкове тестування 

50 тестів. За кожний правильно 

розв’язаний тест – 0,2 бала. 

Максимальна оцінка – 10 балів. 

ПІДСУМКО-

ВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

( екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 
Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 



 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 

Правильних 

відповідей, % 
0- 50 51- 52 53 -54 55- 57 58-60 61-63 64-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана невірно; 

відповідь необґрунтована та 

алогічна 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі  

вірний, однак допущені 

помилки при розрахунках 

Відповідь достатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі 

вірний, однак допущені 

помилки при розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої 

освіти Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

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

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 

лабораторних 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-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної 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 (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 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 (В) 



 

 


