
 

Проєкт 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни Технологія напоїв 
Ступінь вищої освіти: бакалавр 

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=2838 
Рік навчання: 4 ; Семестр: 8  
Дні занять: (зазначається день тижня, пара за розкладом, аудиторія, 

корпус) 
Консульта : (зазначається день тижня, години, аудиторія, корпус) 
Назва кафедри: Харчовий технологій 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

к.т.н, доц., доцент кафедри харчових технологій  
Бліщ Роксолана Олександрівна 

Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача: 
http://www.lute.lviv.ua/kafedri/kafedra-kharchovikh-tekhnologii-ta-gotelno-
restorannogo-biznesu/blishch-roksolana-oleksandrivna/?L=608 

Контактна інформація:  roksolanaalex1976@gmail.com 
 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Назва дисципліни є дисципліною, вибірковою складової навчального плану, циклу 

дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері обслуговування. Студенти отримують 

теоретичні знання і практичні навички у технології виробництва напоїв. 

Пререквізити:  харчова хімія, основи технології харчових виробництв, барна справа. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, семінарських і 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 3 4 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Лабораторні заняття 30 

Самостійна робота 70 

Індивідуальна робота 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

професійної програми 

Загальні компетентності 

(ЗК)  
Фахові компетентності (ФК) 

 Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного 

процесу  
 Здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення 

 Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні 

та економічні розрахунки  
 Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів. 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного 

забезпечення професійної діяльності. У рості та проведення досліджень прикладного 

характеру. 

Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та 

застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань. 
 

Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності 

фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини під час технологічного перероблення. 
 

Організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переробки 

продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням технічних 

засобів автоматизації і систем керування. 
 

 



 

 

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. Основні компоненти напоїв Формування 

компетентностей: ФК 9,10 

Результати навчання: ПРН 12, 15 

Рекомендовані джерела: 3,4,5. 

Завдвання для СРС: 

Проблеми нешкідливості напоїв. Роль біологічно 

активних речовин у напоях. Антиоксиданти. 

Вітаміни. Мінеральні речовини. 

1-ий (за тимчасовим 

розкладом) 
2 лекція Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

2 

     - 
1-ий –  

2-й 

(за розкладом) 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування.  

8 

Тема 2. Технологія етилового спирту 

Формування компетентностей:  ФК 8,9 

Результати навчання: ПРН 12,15 

Рекомендовані джерела: 9-11,15. 

Завдвання для СРС: 

Особливості виробництва спирту з меляси. 

Принципова технологічна схема та характеристи-

ка основних технологічних процесів: гомоге-

нізація, антисептування та збагачення живиль-

ними солями меляси, приготування основного та 

дріжджового сусла, дріжджогенерування, зброд-

жування. 

2-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція. Тест-опитування 
2 

3-ий (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

2-ий - 3-

ий 

(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування. 

2 

Тема 3. Технологія горілок та  лікеро-горілчаних 

виробів 

Формування компетентностей: ФК 3,8,9,10 

Результати навчання: ПРН 12, 15. 

Рекомендовані джерела: 3,7,9,11,17. 

Завдвання для СРС: 

Принципова технологічна схема виробництва 

лікеро-горілчаних виробів та характеристика 

основних технологічних процесів: підготовка 

води, купажування, гомогенізація, витримка, 

фільтрування, розлив. Основні  технологічні 

режими та обладнання. Основні способи та 

режими зберігання. 

3-ий (за розкладом) 2 лекція Лекція, тест-опитування 2 
4-ий (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

3-ий –  

4-ий 

(за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування 

2 



 

Тема 4. Технологія виноробства 

Формування компетентностей: ФК 9,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 1,5,16 

Завдвання для СРС: 

Технологія коньяку. Основні технологічні 

режими та обладнання. Основні способи та 

режими зберігання. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція, експрес-

опитування студентів 
2 

 (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування 

2 

Тема 5. Технологія плодово-ягідних 

ферментованих алкогольних напоїв. 

Формування компетентностей: ФК 3,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 1-4,9,10 

Завдвання для СРС: 

Біотехнологія плодово-ягідних алкогольних 

напоїв. Ідентифікація і експертиза плодово-

ягідних алкогольних напоїв. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, тест-

опитування студентів 
2 

 (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування. 

2 

Тема 6. Технологія пива 

Формування компетентностей: ФК 9,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 2,5,6,9,17 

Завдвання для СРС: 

Характеристика основних технологічних 

процесів: доброджування та дозрівання молодого 

пива, фільтрування та розлив готового пива. 

Основні технологічні  режими та обладнання. 

Вихід пива. Відходи виробництва та їх 

використання. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція-візуалізація, тести 2 

 (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 8 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування. 

2 

Тема 7. Технологія безалкогольних напоїв 

Формування компетентностей: ФК 3,8,9,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 3,4,6,9,14,16 

Завдвання для СРС: 

Характеристика основних технологічних 

процесів безалкогольних напоїв: купажування і 

розлив напоїв. Основні  технологічні режими та 

обладнання. Основні способи та режими 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція, тести. 2 

 (за розкладом) 4 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 6 самостійна 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: тезування, 

анотування 

2 



 

зберігання. 

Тема 8. Технологія ферментованих безалко-

гольних напоїв. 

Формування компетентностей: ЗК 8,10. 

Результати навчання: ПРН 15. 

Рекомендовані джерела: 3,6,9,14,15. 

Завдвання для СРС: 

Новітні технології безалкогольних ферменто-

ваних напоїв. Принципова технологічна схема 

виробництва ферментованих безалкогольних 

напоїв. Технологія хлібного квасу. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція, тести. 2 

 (за розкладом) 2 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 8 самостійна 
Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування. 

2 

Тема 9. Приготування спиртованих соків, морсів, 

настоїв та ароматних спиртів. 

Формування компетентностей: ФК 9,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 3,4,5,16. 

Завдвання для СРС: 

Технологія спиртованих настоїв. Технологія 

ароматних спиртів. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція, тести. 2 

 (за розкладом) 2 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування. 

2 

Тема 10. Технологія соків і сокових напоїв із 

харчової сировини рослинного походження. 

Формування компетентностей: ФК 3,10. 

Результати навчання: ПРН 12,15. 

Рекомендовані джерела: 3,5,15 

Завдвання для СРС: 

 Фільтрування соків. Технологія неосвітлених 

соків. 

 (за розкладом) 2 лекція Лекція, тести. 2 
 (за розкладом) 2 лабораторна Поточне виконання 

лабораторної роботи, 

захист 

6 

 (за розкладом) 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування. 

2 

Разом      100 
 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (не передбачено) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний, підсумковий контроль). 

Рекомендовані джерела інформації 
Основна література 

1. Валуйко Г. Г. Технологія вина : підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / Г. Г. Валуйко, В. А. Домарецький, В. О. Загоруйко. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2003. – 592 с. 

2. Домарецький В. А. Технологія солоду і пива : підручник для студентів вищих 

навч. закладів / В. А. Домарецький – К. : ІНКОС, 2004. – 426 с. 

3. Домарецький В. А. Технологія харчових продуктів / В. А. Домарецький, М. В. 

Остапчук, А. І. Українець. – К. : НУХТ, 2003. – 572 с. 

4. Домарецький В. А. Технологія, екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної 

сировини : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Домарецький, В. 

Л. Прибильський, М. Г. Михайлов. – Вінниця : Нова книга, 2005. – С. 268–

376. 

5. Плахотнік В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв / В. Я. 

Плахотнік, І. С. Тюрікова, Г. П. Хомич. – К. : Центр навчальної літератури, 

2006. – 640 с. 
Допоміжна література 

6. Балашов В.Е., Рудольф В.В. Техника и технология производства пива и 

безалкогольных напитков. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. -248 с. 

7. Бліщ Р. О. Дослідження якості горілок на мінеральній воді / Р. О. Бліщ, Н. З. 

Петришин, Н. І. Богославець, Т. М. Максимів // Вісник Львівського 

торговельно-економічного університету. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. 

– Вип. 17. – С. 94-98. – (Технічні науки). 

8. Бліщ Р. О. Підбір культур мікроорганізмів  для виробництва хлібного квасу / 

Р. О. Бліщ, М. Є. Сагайдак, В. Л. Прибильський // Науковий вісник ЛНУВМ 

ім. С. З. Гжицького. – Серія "Харчові технології". – Львів. – Т. 18. – №2(68). 

– 2016. – С. 87-92. 

9. Ковальская Л. П. Технология пищевых производств : учеб. для вузов / Под 

ред. Л. П. Ковальской; Л. П. Ковальская, В. Ф. Суходол, А. М. Куц [и др.]. – 

М. : Колос, 1999. – 752 с. 

10. Маринченко В. О. Технологія спирту : підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / В. О. Маринченко, В. А. Домарецький, П. Л. Шиян [та 

ін.]; За ред. В. О. Маринченко. – Вінниця.: Поділля-2000. – 496 с. 

11. Маринченко В. О. Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів 

у задачах і прикладах: навч. посібник / В. О. Маринченко, А. М. Куц, П. Л. 

Шиян. Р. Г. Кириленко., Р. О. Бліщ. – К. : НУХТ, 2015. – 354 с. 

12. Рецептуры ликеро-водочных изделий и водок. – М. :  Легкая и пищевая про-

мышленность, 1981. – 335 с. 

13. Сагайдак М. Є. Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу / М. 

Є. Сагайдак, Р. Л. Бліщ // Вісник НУ «Львівська політехніка». Хімія, 

технологія речовин та їх застосування. – Серія: Хімія, технологія речовин та 

їх застосування. – 2016. – №841. – С. 217-222. 



 

14. Сборник рецептур на напитки безалкогольные, квасы и напитки из хлебного сырья 

и сиропы товарные. – Москва, 1983. – 111 с. 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

15. Пошукові системи. Режим доступу: www.refine.org.ua: www.ukr.net: 

www.google.com.ua. 

16. http://library.if.Ua/book/l 45/9631 .html http://pidruchniki.com.ua 

17. Електронна бібліотека Львівського торговельно-економічного університету. 

Електронний режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/lib/. 

18. Бібліотека ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://lib.lac.lviv.ua/. 

19. ВЕБ центр ЛТЕУ. Електронний режим доступу: http://virt.lac.lviv.ua/. 

 

 

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 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 
Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання  

. 

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;Лабораторної роботи. 

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 

http://www.refine.org.ua/
http://www.refine.org.ua/
http://www.google.com.ua/
http://library.if.ua/book/l
http://pidruchniki.com.ua/
http://www.google/
http://virt.lac.lviv.ua/


 

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 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять. 

 

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 

на ситуа-

тивне 

завдання є 

необґрун-

тованою та 

алогічною 

Порушено 

алгоритм розв’язку 

задачі і присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим і в 

окремих аспектах 

алогічним. 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні виснов-

ки; обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим 

або в окремих 

аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі є 

вірним, 

однак 

допущені 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку 

задачі є 

вірним, однак 

допущені 

незначні 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та 

аргументо-

ваний 

розв’язок 

задачі 

(завдання); 

вірно 

зроблені 

розрахунки 

до задачі 

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, 

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 

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 

Відмінно (А) 



 

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. 

вивчені інших 

дисциплін, а також 

знання, набуті при 

самостійному 

поглибленому 

вивчені питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 
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 

лабораторних занять, 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) 

3
5

-5
9
 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. 

Незважаючи на те, що програму навчальної 

дисципліни студент виконав, працював він пасивно, 

його відповіді під час практичних робіт в більшості є 

невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у 

студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує 

практичної 

реалізації задач, що 

формуються при 

вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

 



 

 


