
Проект 

 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни          “Сенсорний аналіз” 

Ступінь вищої освіти:    перший (бакалаврський) 

Галузь знань:                   24 “Сфера обслуговування” 

Спеціальність:                 241 “Готельно-ресторанна справа” 

Освітньо-професійна програма:  “Готельно-ресторанна справа” 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=632 

Рік навчання:    1;    Семестр:     2 

Дні занять:   за розкладом 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри:  товарознавства та експертизи в митній справі 

Мова викладання:  українська 

Керівник курсу 

Викладач 

Сапожник Дмитро Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі 
Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-ekspertizi-tovariv-ta-

poslug/sapozhnik-dmitro-ivanovich/ 

Контактна інформація 0985864250; dimalv.ua@gmail.com 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги).  

Навчальна дисципліна "Сенсорний аналіз" є вибірковою дисципліною, буде корисна 

майбутнім висококваліфікованим фахівцям сфери обслуговування та має завдання створити базові 

знання технологій виробництва і товарознавства, організації та технології продажу товарів і 

надання послуг, правових засад захисту прав споживачів, здатність оцінювати вплив чинників 

зовнішнього середовища, організаційних та технологічних особливостей. 

Закінчується вивчення дисципліни формуванням цілісного уявлення про історією 

виникнення, термінами, визначеннями, поняттями класифікаційних ознак, формування 

асортименту та якості сувенірів та виробів народних художніх промислів.  

Вивчення даної дисципліни дає можливість студенту:  

– оцінювати та аналізувати стан ринку у сфері обслуговування;  

– застосовувати набуті навички в практичній діяльності щодо інформаційної політики;  

– застосувати теоретичні професійні знання та компетентності у широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному житті;  

– використовувати найкращий зарубіжний та вітчизняний досвід у цій сфері. 

Метою викладення навчальної дисципліни “ Сенсорний аналіз ” є надання студенту таких 

можливостей та переваг знати: 

 загальні засади технологій виробництва і товарознавства, організації та технології продажу 

товарів і надання послуг, правових засад захисту прав споживачів, здатність оцінювати вплив 

чинників зовнішнього середовища, організаційних та технологічних особливостей;  

 як застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для розв’язання типових 

задач спеціальності щодо ідентифікації товарів, їх якості й безпечності, оцінювання матеріалів 

маркування з урахуванням вимог національних і міжнародних нормативних документів, 

формування асортименту товарів, здійснення ефективної закупівельної діяльності, забезпечення 

ефективності технології торговельних процесів і створення логістичних формувань, здійснення 

експертизи та  контролю за виконанням договорів, угод, контрактів;  
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 як критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення щодо 

формування товарного асортименту, організації закупівлі товарів. 

Задачами вивчення дисципліни " Сенсорний аналіз " є: узагальнення та поглиблення знань 

про сучасний стан та перспективи ринку сфери обслуговування, узагальнювати, сприймати 

інформацію, аналізувати та синтезувати на основі логічних аргументів та перевірених фактів, 

постановки поточної та кінцевої мети у виробничій діяльності; застосувати теоретичні професійні 

знання та компетентності у широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 

використовувати положення законодавчих нормативно-правових та підзаконних актів, на основі 

знань діючого трудового, адміністративного і господарського законодавства забезпечувати 

діяльність суб’єктів готельно-ресторанного підприємства, в т. ч. – підприємств торгівлі; 

використовувати інформацію у стислій формі усно та письмово, застосовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні терміни; дотримуватись етичних норм відносно 

інших людей і природи (принципи біоетики) з точки зору професійної чесності та розуміння 

можливого впливу досягнень у технологіях легкої промисловості на соціальну сферу. 

Компетентність, що забезпечує. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

обслуговування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Пререквізити (базові знання необхідні для успішного опанування компетентностями): ця 

дисципліна, як наукова, носить інтегративний характер і перебуває на стику деяких самостійних 

дисциплін, включаючи технічні, правові, економічні й специфічні галузі знань, оскільки базується 

на попередніх знаннях із фундаментальних дисциплін: “ Товарознавство продовольчих товарів ”, 

“Хімія ”, “Теоретичні основи товарознавства”, “Товарознавство непродовольчих товарів”, “Захист 

прав споживачів”.  

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. 

Студенти мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс 

включає самостійну роботу студентів. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних Самостійної 

роботи студента 

4 120 4 4 залік 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 24 

Лабораторні 26 

Самостійна 70 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни 

відповідно до освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

здатність до розуміння соціально-

економічних явищ, суспільних процесів і 

тенденцій науково-технічного прогресу 

здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження 

процесів функціонування готельно-

ресторанного господарства 



набуття гнучкого мислення, відкритість до 

застосування знань у широкому діапазоні 

можливих місць роботи та повсякденному 

житті 

здатність організовувати сервісно-

виробничий процес у закладах готельно-

ресторанного господарства з урахуванням 

вимог і потреб споживачів та забезпечувати 

його ефективність 

здатність до формування світогляду, 

розуміння принципів розвитку природи, 

людини, суспільства 

здатність забезпечувати безпечність праці 

здатність до використання сучасного 

програмного забезпечення, Internet-ресурсів 

і роботи в комп’ютерних мережах, 

володіння основними методами, способами і 

засобами отримання, зберігання, переробки і 

використання інформації у професійній 

діяльності 

здатність проектувати процес надання 

основних і додаткових послуг у закладах 

готельно-ресторанного господарства 

здатність до усної та письмової ділової 

комунікації державною та іноземною 

мовами для спілкування у професійній та 

соціально-культурній сферах, володіння 

фаховою термінологією українською та 

іноземною мовами 

здатність проектувати технологічний процес 

виробництва продукції і складати необхідну 

нормативну документацію на напівфабрикати 

та готову кулінарну продукцію 

здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції 

здатність розробляти нові послуги 

(продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування 

споживачів 

 здатність здійснювати підбір технологічного 

устаткування та обладнання, уміння 

вирішувати питання раціонального 

використання просторових та матеріальних 

ресурсів 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

- застосовувати положення законодавчих і нормативно-правових актів для ефективного 

здійснення підприємницької, торговельної і біржової діяльності, оцінювання і оптимізування 

процесів і явища у цих сферах; 

- засновувати і реєструвати суб'єкти підприємництва і торгівлі, вибирати форми 

організації комерційного бізнесу, формувати організаційно-управлінську структуру суб’єкта 

підприємництва, оперативно контролювати дії суб’єкта торговельного підприємництва і його 

забезпеченість ресурсами, здійснювати налагодження зав’язків суб’єкта торговельного 

підприємництва із суб’єктами товарного ринку, обирати і впроваджувати оптимальні системи 

організації матеріальної відповідальності, системи оплати праці та матеріального стимулювання 

працівників суб’єкта підприємницької діяльності у сфері товарного обігу; 

- аналізувати і розробляти тактичні та оперативні плани комерційної діяльності, 

розробляти і обґрунтовувати функціональну (комерційну) стратегію підприємства, розробляти 

плани проведення ділових переговорів з партнерами по бізнесу, представниками органів 



державного управління і влади, засобів масової інформації, аналізувати і планувати обсяг оптових 

закупівлі окремих видів продукції, обґрунтовувати господарські зв'язки з партнерами по каналах 

збуту окремих видів продукції (сировини, матеріалів, засобів виробництва, ужиткових товарів 

тощо); 

- з врахуванням специфіки окремих видів товарів налагоджувати оптову і/або роздрібну 

торгівлю окремими групами і видами товарів, управляти технологічним процесом в магазинах і на 

складах підприємств оптової та роздрібної торгівлі, управляти процесами закупівлі і продажу 

товарів, торговельним обслуговуванням покупців на підприємствах торгівлі, використовувати 

сучасні методи оптимізації господарських зав’язків підприємства оптової та роздрібної торгівлі; 

- оцінювати стан ринку конкретних товарів, аналізувати та оцінювати умови сфери 

споживання конкретних груп товарів, ефективно реалізувати цільові критерії товарної 

асортиментної структури; 

- вільно оперувати професійною мовою товарознавства і технологій виробництва товарів; 

ідентифікувати, описувати, кодувати і характеризувати товари з позицій сучасного товарознавства; 

встановлювати чинники ціноутворення і конкурентоспроможності товарів; формувати торговельний 

асортимент товарів; самостійно здійснювати пошук джерел інформації про товари, а також 

накопичувати, аналізувати і кодувати її для комп’ютерної обробки; самостійно вдосконалювати 

набуті знання і навички з товарознавства та еспертизи в митній справі та міжнародній торгівлі; 

- здійснювати ринковий контроль та нагляд через експертизу товарів: документальну, 

якості, кількості, комплектності, пакування та маркування відповідно до вимог стандартів, 

контрактів або технічних регламентів, використовуючи сучасні методи кваліметрії з метою 

прогнозування динаміки якості товарів на основі аналізу закономірностей змін їх споживних 

властивостей; 

- консультувати покупців з питань вибору товарів, спираючись на системи інформування 

споживачів за результатами тестування якості та безпечності з метою формування інформаційного 

банку даних про споживні властивості, щодо їх раціонального використання, правил користування 

та догляду; 

- знати класифікацію, номенклатуру асортименту і чинники утворення цін біржових 

товарів на провідних товарних біржах світу, уміти самостійно знаходити джерела інформації про 

біржові товари, накопичувати її, аналізувати та використовувати в професійній діяльності із 

здійснення комерційних операцій на біржах; 

- знати і застосовувати інформаційні системи, які використовуються у митній брокерській 

діяльності під час здійснення експортно-імпортних операцій, використовувати мережеву базу даних 

та нормативно-законодавчу базу у галузі державної митної справи; 

- розробляти і реалізовувати систему ринкових заходів підприємства, пропонувати 

ефективні нестандартні маркетингові рішення; 

- на логістичних засадах організовувати системи матеріального забезпечення суб’єктів 

господарювання та системи товаропросування, вирішувати оперативні та тактичні проблеми у сфері 

логістичної діяльності підприємств, а також у сфері організації зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів господарювання. 

 

 

 

 

  



Дидактична карта дисципліни на 2019-2020 навчальний рік - необрана 

Назва теми, опис теми, завдання 

для самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчаль

ної 

діяль-

ності 

Форми і методи 

навчання 

Оцінюв

ання 

роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Сенсорний аналіз та його 

значення під час оцінки якості 

продовольчих товарів. 

Психофізичні основи сенсорного 
аналізу.Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

4 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Тема 2. Смакові відчуття 

Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

4 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Сенсорний аналіз та його 

значення під час оцінки 

якості продовольчих товарів. 

Психофізичні основи 

сенсорного аналізу. 

Смакові відчуття 

  10 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

4 

Тема 3. Сприйняття та визначення 

запаху. 
Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

 

Сприйняття та визначення запаху 

  5 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 4. Зорові відчуття 

Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опиту-

вання студентів 

2 



3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Зорові відчуття 

  5 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 5. Відчуття дотику та слуху. 
Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Відчуття дотику та слуху 

  5 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 6. Смачність (флейвор) під 

час здійснення сенсорного аналізу 

 Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Смачність (флейвор) під час 

здійснення сенсорного аналізу 

  5 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 7. Організація сенсорного 

аналізу та методів сенсорної оцінки 

Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

4 



завдання 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Організація сенсорного 

аналізу та методів сенсорної 

оцінки 

  10 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 8. Методи з використанням 

шкал і категорій; описові методи 

сенсорного аналізу Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Методи з використанням 

шкал і категорій; описові 

методи сенсорного аналізу 

  10 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

Тема 9. Характеристика та 

застосування при 

дослідженнях методів 

споживчої оцінки. 
Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Характеристика та 

застосування при 

дослідженнях методів 

  10 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

3 



споживчої оцінки тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

Тема 10. Система організації та 

проведення сенсорного аналізу. 

Формування 

компетентностей:ЗК, ФК 
Результати навчання: ПРН 1, 2, 

3,4,5 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

 

  2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

2 лаборат

орне 

Усне опитування, 

тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Система організації та 

проведення сенсорного 

аналізу 

  10 самості

йна 

Самостійна робота: 

з навчально-

методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, 

анотування, 

рецензування,) 

3 

 

За власним бажанням студент може виконувати індивідуальні завдання. До 

індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, есе, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень до виступу на 

конференції, участь в олімпіадах тощо. 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням 

до Інтернет, інше обладнання (мультимедіа, інтерактивна дошка) 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: 

 комп’ютерне забезпечення FRIEDMAN; 

 комп’ютерне забезпечення Qdpro. 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Жук В. А. Сенсорний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. - 206 с. 

2. Малигіна В. Д. Основи сенсорного аналізу / В. Д. Малигіна, Л. Д. Титаренко. – Донецьк : 

ДонДУЕТ, 2004. – 275 с. 

3. Родіна Т.Г. Сенсорний аналіз продовольчих товарів: Підручник. – М.: Академія, 2004. – 

208 с. 

4. Сенсорний аналіз : Практикум. Навч. посібник / І. В. Ємченко, А. О. Троякова, А. П. 

Батутіна [та ін.]. – Л. : Афіша, 2009. – 328 с. 



5. Сенсорний аналіз: навч. посібник у структурнологічних схемах / А. А. Дубініна, Т. В. 

Щербакова, Н. І. Черевична, О. В. Шмиголь ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Електрон. дані. – 

Х., 2017. – 110 с. 

6. Сенсорний аналіз харчових продуктів: навч. посіб. / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, 

П.О. Некрасов, З.П. Федякіна, К.В. Куниця, С.М. Мольченко. – Харків: Видавництво та друкарня 

«Технологічний Центр», 2018. – 132 с. 
Допоміжна література 

7. ДСТУ ISO 10399:2006. Дослідження сенсорне. Методологія. Випробування “Дуо-тоіо”. – 

К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 6 с. 

8. ДСТУ ISO 3972:2004. Аналіз органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості. 

– К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 7 с. 

9. ДСТУ ISO 4120:2004. Дослідження сенсорне. Методологія. Тристоронній метод 

випробовування – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 8 с. 

10. ДСТУ ISO 5495:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Метод парного порівняння. – 

К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 7 с. 

11. ДСТУ ISO 6564:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Методи створювання спектра 

флейверу. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 9 с. 

12. ДСТУ ISO 6658:2005. Дослідження сенсорне. Методологія. Загальні настанови. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с. 

13. ДСТУ ISO 8587:2005. Дослідження сенсорне. Методологія ранжування. – К.: 

Держспоживстандарт України, 2006. – 12 с. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

Ткаченко, Т. І. Розробка моделі сенсорного контролю якості на харчових підприємствах / Т. І. 

Ткаченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – Т. 5, № 6 (59). – С. 

53–56. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/4591/4253. 

http://www.lambre.net.ua/ua/enigma_nose.php – парфум словник. 

http://www.bookap.by.ru/razvit/mnem/oglav.shtm - тактильні, слухові, зорові та смакові вправи. 

http://www.latte.ru/snfo/8/coffee_prodction/ -  чай, кава. 

http://www.minagro.kiev.ua/page/?2754 – м'ясна та молочна продукція. 

http://www.propivo.ru/prof/technology/0601/ekzameny.htm - пиво. 

http://www.prsmer.ru/dvlab/dvlab_1/milk.htm - вади молока. 

http://www.test.org.ua. 

http://www.vinum.ru/book/etiketka.php - вино. 

 

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 з 

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 залік 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 заліку (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. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• 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: 

Методи контролю:  

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами 

  



 
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 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   
за кожну правильну відповідь 0,25 

бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять 

з поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- 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 10 

балів 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

балів 

Контрольна робота 2 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

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 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бала 

- 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 10 

балів 

- усне опитування, тестування, рішення 

практичних задач 
за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

- участь у діловій грі  за кожну участь 3 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

балів 

Контрольна робота 2 

за кожне правильно виконане завдання 

– 5 балів. максимальна оцінка – 15 

балів 

ДОДАТКОВА Участь у наукових конференціях, підготовка Згідно з рішенням кафедри 



 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

о

                                 Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість 

балів 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії) 10 х 4 балів 

= 40 балів 

6 х 5 балів = 

30 балів 

Перевірка виконання практичних завдань 10 балів 20 балів 

Контрольна робота (тести в Moodle) 10 х 4 балів 

= 40 балів 

6 х 5 балів = 

30 балів 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) 

робіт 

10 балів 20 балів 

Всього 100 

Представлення результатів науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо 

бонусні бали  

(до 10 балів) 

- 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується заліком 

Поточне тестування (бали) 

Сума Тема 

1 

Тема 

2 

Тема 

3 

Тема 

4 

Тема 

5 

Тема 

6 

Тема 

7 

Тема 

8 

Тема  

9 
Тема 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

Числова (рейтингова) шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS  
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В  добре 

74-81 С  

64-73 D  задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX  незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F  
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

ОЦІНКА наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

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 (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 
 



 

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)  

6
0
-6

3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє 

основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається 

як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних 

положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення 

практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

 

Середній 
Є мінімально допустимим 

у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно 
(Е) 



 


