
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 
Назва дисципліни: Мікробіологія, гігієна і санітарія  

                                   (Розділ «Мікробіологія») 

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=252 

Рік навчання: 1; Семестр: 2 

Кількість кредитів: 4 

Дні занять: лекція -  четвер (2-3 пара знам., 301 ауд., навч. корпус № 1);  

п'ятниця (2 пара знам., 301 ауд., навч. корпус № 1);   

лабор. зан.  - середа (1-2 пара чис., група 19-1411-002 “а”, знам. “б”, 319 ауд., 

навч. корпус № 1); четвер (1-2 пара чис., група 19-1411-001 “а” , знам. “б”, 319 

ауд навч. корпус № 1); п'ятниця (3-4 пара чис., група 19-1411-003 “а” , знам. 

“б”, 121 ауд.; навч. корпус № 1) 

Консультації: п’ятниця (15
00

-16
00

 год.), 406  каб., навчальний корпус № 2 

Назва кафедри: товарознавства, технологій і управління якістю харчових 

продуктів  

Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу   

Викладач –  

 

к.т.н., доцент, професор кафедри товарознавства, технологій і управління 

якістю харчових продуктів  

Решетило Лідія Іллівна 

Профайл керівника курсу:  http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-tovaroznavstva-prodtovariv/reshetilo-lidija-
illivna/?L=768 

Контактна інформація:  тел. +38067 92 42 972; e-mail: lidare@ukr.net 

 

Опис дисципліни 

 

Анотація дисципліни: Мікробіологія є дисципліною, яка сприяє підготовці фахівців сфери 

обслуговування. Здобувачі вищої освіти отримують теоретичні знання і практичні навички, що 

стосуються питань загальної, харчової, технічної, санітарної мікробіології, які необхідні для 

забезпечення виробництва високоякісної та безпечної продукції, її зберігання і транспортування у сфері 

ресторанного господарства, ефективної виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та 

ресторанного спрямування, зокрема щодо мікробіології окремих харчових продуктів, значення 

мікробіологічних показників харчових продуктів, кулінарних виробів, страв і об’єктів навколишнього 

середовища; біохімічних процесів, збудниками яких є мікроорганізми,  впливу мікроорганізмів на 

організм людини; харчових захворювань, викликаних мікроорганізмами (отруєння, інфекції, 

інтоксикації) та їх попередження. 

Пререквізити: Теоретичні основи товарознавства, Харчова хімія,  Безпека життєдіяльності та 

охорона праці, Фізіологія харчування. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, лабораторних занять. Здобувачі вищої 

освіти 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 

4,0 120 3 4 Залік 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 18 

Лабораторні заняття 28 

Самостійна робота 108 

 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, відкритість 
до застосування знань у широкому діапазоні 
можливих місць роботи та повсякденному 
житті. 
ЗК4. Здатність до формування світогляду, 
розуміння принципів розвитку природи, 
людини, суспільства. 
ЗК5. Здатність усвідомлювати соціальну 
значущість своєї професії, застосовувати 
принципи деонтології при виконанні 
професійних обов'язків. 

 

ФК2. Здатність застосовувати теоретичні засади, 
інструментарій і методологію дослідження процесів 
функціонування готельно-ресторанного господарства. 
ФК3. Здатність організовувати сервісно-виробничий 
процес у закладах готельно-ресторанного 
господарства з урахуванням вимог і потреб 
споживачів та забезпечувати його ефективність. 
ФК9. Здатність проектувати технологічний процес 
виробництва продукції і складати необхідну 
нормативну документацію на напівфабрикати та 
готову кулінарну продукцію. 
ФК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
продукції та послуг на підприємствах сфери 
гостинності. 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПРН1. Знання сутності, принципів та тенденцій розвитку природи, суспільства, людини. 

ПРН4. Володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації готельно-

ресторанного господарства. 

ПРН10. Знання та уміння організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, техніки 

безпеки та протипожежної безпеки. 

ПРН12. Знання основних характеристик технологічного процесу виробництва та надання послуг 

закладами готельно-ресторанного господарства; уміння організовувати і аналізувати ефективність 

цього процесу. 

ПРН15. Знання раціональних норм харчування та уміння розробляти та затверджувати нові 

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

споживачів. 
ПРН16. Здатність забезпечувати та оцінювати безпечність праці й належний рівень якості 
продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного господарства.  
ПРН18. Знання правил створення та функціонування системи контролю якості продукції та 
послуг у закладах готельно-ресторанного господарства; уміння контролювати відповідність 
показників якості вимогам нормативної документації. 
ПРН24. Уміння дотримуватися вимог нормативно-правових документів з проектування та 
експлуатації закладів готельно-ресторанного господарства. 



 

 

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. Вступ. Морфологія мікроорганізмів. 

Бактерії. 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 3, 

ФК 13 

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 16, ПРН  18 

Рекомендовані джерела: 1-4, 6, 8, 17 

Завдання для СРС: 

Історія розвитку мікробіології 

Мікроорганізми у кругообігу речовин у природі 

Корисне і шкідливе значення мікроорганізмів 

1-ий 13.02.20  

(за тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-візуалізація 1 

2-ий 19.02.20- 

28.02.20 

(за розкладом) 

6 лабораторне Усне опитування, навчальна 

дискусія 

3 

1-ий –  

2-ий 

 

13.02.20-

28.02.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

вирішення завдань 

2 

Тема 2. Морфологія мікроорганізмів. 

Гриби. Віруси 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 3, ФК 2, 

ФК 13 

Результати навчання:ПРН 1, ПРН 10, ПРН 16, 

ПРН 18 

Рекомендовані джерела: 1-4, 6, 8, 11, 13, 16 

Завдання для СРС: 

Будова клітини дріжджів. Значення окремих 

органел 

Бакитеріофаги: будова, розмноження, значення 

3-4-ий 28.02.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 04.03.20- 

13.03.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 28.02.20-

13.03.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 3. Фізіологія мікроорганізмів. 

Живлення. Дихання 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 3, ФК 2, 

ФК 3 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 12, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: 1-4, 6, 7, 8, 17 

Завдання для СРС: 

Хімічний  склад мікробної клітини 

Ферменти: класифікація, поняття ендо- та 

екзоферменти використання мікробних ферм 

Антибіотики та фітонциди визначення, спільні та 

відмінні ознаки 

5-6-ий 13.03.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 18.03.20- 

27.03.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

 13.03.20-

27.03.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 



 

Тема 4. Поширення мікроорганізмів у 

природі. Повітря вода, ґрунт. Вимоги до 

показників мікробіологічної безпеки 

приміщень різного функціонального 

призначення закладів готельно-ресторанного 

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

ФК 3, ФК 13 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 10, ПРН 12, ПРН 24 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 6, 8, 13, 16 

Завдання для СРС: 

Мікрофлора тіла людини: шкіри, ротової 

порожнини, шлунково-кишкового тракту 

Мікрофлора води: прісноводних водойм, морських 

та океанічних 

7-8-ий 27.03.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 01.04.20- 

10.04.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 27.03.20-

10.04.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 5. Найважливіші біохімічні процеси, 

які викликають мікроорганізми 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 5, 

ФК 2, ФК 9, ФК 13 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 12, ПРН 15 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13 

Завдання для СРС: 

Мінливість та спадковість мікроорганізмів, їх 

практичне значення 

Розклад жирів мікроорганізмами 

7-10-ий 10.04.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 15.04.20- 

24.04.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 10.04.20-

24.04.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 6. Патогенні мікроорганізми, 

інфекція, імунітет 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 5, 

ФК 2, ФК 3, ФК 9 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 10, 

ПРН 15, ПРН 18 
Рекомендовані джерела: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 15 

Завдання для СРС: 

Бактеріоносійство: визначення, значення цього 

явища 

Загальні принципи профілактики інфекційних 

захворювань 

11-12-ий 24.04.20  

(за розкладом) 

1 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 29.04.20- 

08.05.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 24.04.20-

08.05.20 

7 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 7. Харчові захворювання мікробного 13-14-ий 08.05.20  4 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 1 



 

походження. Кишкові інфекції 
Формування компетентностей: ЗК 4, ЗК 5, ФК 

2, ФК 3, ФК 13 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 12, 

ПРН 15, ПРН 18 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 11, 14, 17 

Завдання для СРС: 

Зоонозні інфекції: визначення, шляхи передачі 

Характеристика бруцельозу, як інфекційного 

захворювання 

Шляхи профілактики харчових отруєнь 

(за розкладом) опитування студентів 

 13.05.20- 

22.05.20 

(за розкладом) 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

 08.05.20-

22.05.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 8. Основи мікробіологічного 

нормування якості харчових продуктів 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 5, 

ФК 2, ФК 3, ФК 9, ФК 13 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 12, ПРН 15, 

ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 11, 12, 15, 18 

Завдання для СРС: 

Роль мікробіологічних процесів у формуванні  

якості продуктів, страв та кулінарних виробів 

Вимоги до підприємств готельно-ресторанного 

господарства за мікробіологічними показниками 

15-16-ий 22.05.20  

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 27.05.20- 

05.06.20 

(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

 22.05.20-

05.06.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

2 

Тема 9. Мікробіологія харчових продуктів 
Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 5, 

ФК 2, ФК 9, ФК 13 

Результати навчання: ПРН 1, ПРН 4, ПРН 12, 

ПРН 15, ПРН 16, ПРН 18, ПРН 24 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 12, 13, 16, 17 

Завдання для СРС: 

Мікробіологія квашених та солених овочів і 

фруктів 

Мікробіологія яєць курячих харчових та їх дефекти 

мікробного походження 

Санітарно-гігієнічні умови переробки, 

транспортування та зберігання продуктів, готових 

страв, кулінарних виробів, що забезпечують 

збереження якості за мікробіологічними 

показниками 

17-ий 05.06.20  

(за розкладом) 

1 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

 05.06.20 7 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування 

6 

Контрольна робота      36 

      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

Не передбачено навчальним планом. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль);  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Веб-браузер, MS Excel, Maple. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Рудавська Г. Б. Мікробіологія / Г.Б. Рудавська, Л. І. Демкевич. - К. : КНТЕУ, 2016 - 407 с. 

2. Малигіна В. Д. Мікробіологія та фізіологія харчування. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів освіти I-IV рівнів акредитації / В. Д. Малигіна, О. А. Ракша-Слюсарева, В. П. 

Ракова та ін. – К.: Кондор, 2017. – 242 с. 

3. Данилейченко В. В. Мікробіологія з основами імунології: підручник / В. В. Данилейченко, Й. 

М. Федечко, О. П. Корнійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2019. – 376с. 

4. Люта В. А. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія / 

В. А. Люта, О. В. Кононов: – К.: Здоров’я, 2018. – 576 с. 

5. Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи: 

навч. посібник [Бергілевич О. М., Касянчук В. В., Салата В. З. та ін.; за ред. д. вет. н., проф. В. В. 

Касянчук]. – Суми: Університетська книга, 2010. – 320с. 

6. Пирог Т. Б. Загальна мікробіологія / Т. Б. Пирог. - К. : НУХТ, 2004. - 471 с. 

7. Технічна мікробіологія : Підручник. / Коваленко В. О., Цихановська І. В., Лазарєва Т. А. , та 

інші //.- Х.: Світ Книг, 2016.-680 с 

8. Решетило Л. І. Мікробіологія завдання і методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 

для здобувачів пешого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» / Л. І. Решетило, В. Т. Лебединець. - Видавництво ЛТЕУ, 2020. - 68с 

9. Решетило Л. І. Мікробіологія. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа» / Л. І. Решетило, В.Т. Лебединець. Видавництво ЛТЕУ, 2020. – 20 с.  

10. Решетило Л.І. Тестові завдання з курсу «Мікробіологія» для студентів спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» / Л. І. Решетило, В.Т. Лебединець. Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 103 с.  

11. Ситник І. Д,. Міробіологія, вірусологія і мунологія: підручник / Ситник І. Д, Климюк С. 

І., Тварко М. С  – Тернопіль . - ТДМУ, 2017. 392 с.  

12.  Нормативна документація‚ стандарти‚ СанПіН‚ Інструкції та ін. 

Допоміжна література 

13. Біопошкодження рослинних ресурсів і продовольчої сировини. Навч. посіб. / В. Д. 

Малигіна, О. В. Вєтрова, М. О. Рябченко, В. А. Павлова, В. П. Федоренко; за заг. Ред. В. Д. Малигіної. – 

К. Кондор, 2009. – 246с. 

14. Решетило Л. І. Гельмінтози / Л. І. Решетило. Текст лекції. Львів. – Растр 7. – 2019. – 52 с. 

15. Лебединець В.Т. Забезпечення мікробіологічної безпеки виробництва борошняних 

кондитерських виробів // В. Т. Лебединець, У. І. Ярошик, А. І. Лебединець // Інновації в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали VI-ої міжнародної наук.-практ. конф.: 

(Львів, 6 грудня 2018р.): тези доповідей / Відп. ред. П. О. Куцик. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 

– С. 22-24. 

16. Лебединець В. Т. Забруднення кави мікотоксинами / В. Т. Лебединець, В. О. Драненко // 

Якість та безпечність товарів : [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк – 5 

квітня 2019 року] / за наук. ред. д.т.н., проф. Л. І. Байдакової. – Луцький національний технічний 

університет. – Луцьк: інформаційно-видавничий відділ Луцький НТУ, 2019. – С. 95-97. 

17. Рудавська Г.Б., Санітарно-гігієнічна експертиза товарів / Г. Б. Рудавська, Л. І. Демкевич. 

– К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т., 2003.– 409с. 

18. Смоляр В. І. Харчова експертиза: підручник / В. І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 2005. – 448 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

19. http://www.moz.gov.ua 



 

20. http://www.health.gov.ua 

21. http://vitaminz.su 

22. http://zakon2.rada.gov.ua 

23. http://www.zdorov.com.ua 

24. http://www.i-medic.com.ua 

25. http://www.enpuir.npu.edu.ua 

26. http://www.library.kpi.kharkov.ua 

27. http://www.biochem.onaft.edu.ua 

28. http://www.dev.lac.lviv.ua/lib. 

 

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 ситуаційних 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 
Види контролю: поточний, підсумковий 

Методи контролю: спостереження за навчальною роботою здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 

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 заліком 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 КР 1 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР 2 100 

6 7 8 7 20 7 7 8 7 7 16 



 

 

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 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-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)  

7
4

-8
1
 

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

відповідає 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 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

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

дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим 

матеріалом програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений 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 (D)  



 

 


