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Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВСТВА” 

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=834 

Рік навчання:    1;    Семестр:     2 

Дні занять:   Вівторок,1-2 пара, 501 ауд., корпус 3 

Консультації: Вівторок, 15.00 – 16.00 год., 410 ауд., корпус 3 

Назва кафедри:  товарознавства та експертизи в митній справі, 

товарознавства, технологій та управління якістю харчових 

продуктів 

Мова викладання:  українська 

Керівник курсу 

 

Керівник курсу 

Пелик Лся Василівна, д.т.н., проф. професор кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі 

Гаврилишин Володимир Володимирович, к.т.н., доц., доцент 

кафедри товарознавства, технологій та управління якістю харчових 

продуктів 

Профайли керівників курсу: 

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

neprodtovariv/pelik-lesja-vasilivna/ 

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

prodtovariv/gavrilishin-volodimir-volodimirovich/?L=756 

Контактна інформація 0985864250; dimalv.ua@gmail.com 

volodymyrlka@ukr.net 

 

Опис навчальної дисципліни 
Анотація дисципліни: Навчальна дисципліна “Теоретичні основи товарознавства”, 

обов’язкової складової навчального плану, яка сприяє підготовці фахівців за освітньо-

професійною програмою «Готельно-ресторанна справа». Мета навчальної дисципліни - 

узагальнення, систематика накопиченого емпіричного матеріалу, встановлення зв'язку 

товарознавчих теорій з розвитком практичного пізнання предметів і речей як об'єктів товарного 

виробництва, що задовольняють численні суспільні потреби. 

Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички, а саме: 

знати: категорії, поняття, терміни, визначення і класифікації, що стосуються конкретних 

груп товарів; фактори формування потреб споживачів у конкретних товарах, функції товарів, 

вимоги споживачів до властивостей, асортименту і рівня якості товарів; фактори формування 

асортименту, властивостей і якості товарів у сфері виробництва, нормативні документи, методи 

випробувань і контролю якості, правила користування товарами і умови їхнього зберігання, 

вимоги до маркування; асортимент товарів, їхні види і різновиди, конструктивні особливості, 

ознаки класифікації, класифікаційні групи, кодування товарів. 

вміти: вивчати, аналізувати і оцінювати умови сфери споживання конкретних груп 

товарів, фактори формування вимог споживачів до асортименту і рівня якості, прогнозувати 

оцінку товарів споживання; виявляти, визначати й оцінювати ознаки, властивості і показники 
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якості матеріалів та виробів, що впливають на рівень забезпечення вимог споживачів, безпеку, 

надійність і ефективність споживання, обґрунтовувати ціну відповідно до споживчої цінності 

товарів, прогнозувати їхню конкурентоспроможність; користуватися нормативними 

документами, оцінювати їх відповідно до вимог споживачів і соціально-економічного прогресу 

країни; контролювати й оцінювати якість товару згідно з нормативними документами, 

забезпечувати збереження якості у сфері товарообігу; формувати оптимальну структуру 

торговельного асортименту товарів, аналізувати її динаміку за ознаками і властивостями, що 

впливають на рівень задоволення потреб і попиту споживачів, кодувати товари для обробки 

інформації на ЕОМ; консультувати покупців з питань вибору товарів, раціонального їхнього 

використання, правил користування і догляду, умов досягнення ефективності споживання. 

 

Пререквізити: Передумовою вивчення дисципліни є знання з багатьох предметів 

природних наук: хімії, фізики, біології; математичних, а також загальнопрофесійних 

дисциплін: основи стандартизації, метрологія і стандартизація. Дисципліна «Теоретичні 

основи товарознавства» є базовою дисципліною для багатьох загальнопрофесійних і 

спеціальних дисциплін: торговельне підприємництво, організація торгівлі, економіки, 

бухобліку, маркетингу, спецкурсів  та багатьох інших. Набуті знання і вміння можуть 

бути використані при подальшому вивченні низки дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки.  

 

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 

підсумко-

вого 

контролю 
аудиторних 

самостійної 

роботи студента 

4 120 4 4 екзамен 

 
Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

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

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК1. Здатність до розуміння соціально-
економічних явищ, суспільних процесів 
і тенденцій науково-технічного 
прогресу. 
ЗК2. Набуття гнучкого мислення, 
відкритість до застосування знань у 
широкому діапазоні можливих місць 
роботи та повсякденному житті. 

ФК1. Здатність до розуміння принципів 
функціонування економіки та суб’єктів 
готельно-ресторанного бізнесу. 
ФК9. Здатність проектувати технологічний 
процес виробництва продукції і складати 
необхідну нормативну документацію на 
напівфабрикати та готову кулінарну продукцію. 
ФК11. Здатність здійснювати підбір 



ЗК4. Здатність до формування 
світогляду, розуміння принципів 
розвитку природи, людини, 
суспільства. 
ЗК9. Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур, 
ефективно застосовуючи комунікаційні 
концепції. 

технологічного устаткування та обладнання, 
уміння вирішувати питання раціонального 
використання просторових та матеріальних 
ресурсів. 
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.  
ПРН3. Здатність оперувати загальнонауковими і філософськими поняттями та 

категоріями; розуміти і опрацьовувати ідеї та думки на основі логічних 
аргументів, перевірених фактів. 

ПРН9. Здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 
застосовуючи комунікаційні концепції при спілкуванні з ними. 

ПРН15. Знання раціональних норм харчування та уміння розробляти та затверджувати 
нові рецептури та технології виробництва страв та виробів з урахуванням запитів 
різних груп споживачів. 

ПРН21. Знання видів, призначення та сфери застосування різних видів обладнання у 
закладах готельно-ресторанного господарства; уміння обґрунтовувати технічне 
оснащення та знаходити рішення щодо раціональної експлуатації інженерних 
систем та обладнання. 

 
 

 

 

 



 
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. Товарознавство в системі наук 

про товари і торгівлю. Об’єкт і 

предмет товарознавства. 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

1-ий 10.02.20 – 

14.02.20 
(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

2-ий 17.02.20- 

21.02.20 
(за розкладом) 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

2 

1-ий – 2-

ий 

10.02.20-

21.02.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

складання реферату;  

2 

Тема 2. Методологія товарознавства 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

3-ий 24.02.20-

28.02.20 

2 

 

лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 3 

3-ий 24.02.20-

28.02.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання реферату 

3 

Тема 3. Наукові основи формування 

потреб у товарах   
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

4-ий 02.03.20-

06.03.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

4-ий 02.03.20-

06.03.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

2 

4-ий 02.03.20-

06.03.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, складання 

реферату;  

2 



Тема 4. Вимоги до товарів 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

5-ий 09.03.20-

13.03.20 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

5-ий 09.03.20-

13.03.20 

4 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

5-ий 09.03.20-

13.03.20 

2 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення завдань 

2 

Тема 5. Властивості товарів 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

6-ий - 7-

ий 

16.03.20-

27.03.20 

6 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

6-ий - 7-

ий 

16.03.20-

27.03.20 

6 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

6-ий - 7-

ий 

16.03.20-

27.03.20 

8 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату;  

2 

Тема 6. Якість товарів. Методи її 

оцінювання та дослідження 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

8-ий - 9-

ий 

30.03.20-

10.04.20 

4 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

3 

8-ий - 9-

ий 

30.03.20-

10.04.20 

6 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

3 

Тема 7. Асортимент товарів 10-ий - 

11-ий 

13.04.20-

24.04.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 



Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

10-ий - 

11-ий 

13.04.20-

24.04.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

10-ий - 

11-ий 

13.04.20-

24.04.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

складання реферату;  

2 

Тема 8. Класифікація товарів 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

12-ий  27.04.20-

01.05.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

12-ий  27.04.20-

01.05.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

12-ий  27.04.20-

01.05.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, , 

складання реферату; 

вирішення завдань 

3 

Тема 9. Основи збереження якості і 

кількості товарів у процесі товароруху 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

13-ий  04.05.20-

08.05.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

13-ий 04.05.20-

08.05.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

13-ий 04.05.20-

08.05.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

складання реферату;  

 

3 



Тема 10. Кодування товарів 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

14-ий 11.05.20-

15.05.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

14-ий 11.05.20-

15.05.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

14-ий 11.05.20-

15.05.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату;  

3 

Тема 11. Інформація про товар 
Формування компетентностей:ЗК 1,  

Результати навчання:ПРН 1, … 

Рекомендовані джерела: 1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

15-ий 18.05.20-

22.05.20 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

2 

15-ий 18.05.20-

22.05.20 

2 лабораторне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

2 

15-ий 18.05.20-

22.05.20 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату;  

3 



Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

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

підключенням до Інтернет, обладнання: розривна машині РТ – 250 М, товщиномір, 

розривна машина типу РМ – 3; для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

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

рубіжний, підсумковий контроль). 

 

Рекомендовані джерела інформації 
 

Основна література 
1. Жук Ю. Т. Теоретичні основи товарознавства / Жук Ю. Т., Жук В. А., 

Гаврилишин В. В. та ін./ – Львів : Компакт - ЛВ, 2009. - 480 с. 

2. Методичні рекомендації до лабораторних, практичних, семінарських  занять 

та виконання контрольних робіт з дисципліни «Теоретичні основи 

товарознавства» для студентів товарознавчо-комерційного факультету/ 

Пелик Л.В., Лукашов В.С., Пелех Ю.А. – Львів : ЛКА, 2015.- 54с. 

3. Гаврилишин В. В. Теоретичні основи товарознавства (продовольчі товари): 

навчальний посібник / В.В. Гаврилишин, М. П. Ковальчук. – Львів: 

Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – 340 с.  

4. Лукашов В. С. Навчально-наочний посібник з теоретичних основ 

товарознавства / В. С. Лукашов, Л. В. Пелик. – Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2007 – 105 с..  

5. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства. Продовольчі товари: 

Практикум: навч. посіб. – К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2008.-146с. 

6. Титаренко Л. Д. Теоретичні основи товарознавства: навчальний посібник / 

Титаренко Л. Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 227 с. 

7. Пелик Л.В. Тести з „Товарознавства непродовольчих товарів” / Л.В.Пелик, 

Л.Г. Ніколайчук та ін. – Видавництво ЛТЕУ, 2018. – 314 с. 
 

Допоміжна література 
1. Галик І.С., Семак Б.Д. Текстильні матеріали та вироби.  Тлумачний словник 

– Львів: вид-во ЛКА, 2010. – 222 с. 

2. Безпека харчування: сучасні проблеми: Посібник-довідник / Укл.: А. В. 

Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів, О. Є. Федорова. – 

Чернівці: Книги-ХХ1, 2005. – 456с. 

3. 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. Ципріян. – 

К.: Медицина, 2007. – 528 с. 

4. 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. Ципріян. – К. : 

Медицина, 2007. – 544 с. 

5. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы: учебник для вузов / М. А. Николаева. – М. : Норма, 2002. – 283 с. 

6. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров: учебник: - 2-е изд. испр. / Ф. А. Петрище. – М.: 

Издательно-торговая  корпорация «Дашков и К» 2006. - 510с. 

7. Санітарні норми та правила в Україні. – 4-те вид., змін. / Упоряд. О. М. 

Роїна. – К.: КНТ, 2010. – 528с. 

8. Смоляр В. І. Харчова експертиза: підручник / В. І. Смоляр. – К.: Здоров’я, 

2005. – 448 с. 



 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

№ 

п/п 
Вид інформаційного забезпечення Електронна адреса 

1.  Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

2.  Верховна рада України www.rada.kiev.ua. 

3.  Держкомстат України http://www.ukrstat.gov.ua 

4.  Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua 

5.  Цифрова бібліотека - НБУВ http://www.irbisnbuv.gov.ua 

6.  Електронно-бібліотечная система http://znanium.com 

7.  Каталог корисних та цікавих сайтів http://www.4uth.gov.ua 

8.  Законодавство України http://zakon0.rada.gov.ua 

9.  Центр стандартизації та сертифікації www.leonorm.com.ua 

www.sertifcentr.vinnir 

www.ukrndnc.org.ua 

10.  Електронна бібліотека Львівського 

торговельно-економічного університету 
http://www.lib.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. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

http://www.rada.kiev.ua/
www.leonorm.com.ua
http://www.sertifcentr.vinnir/
www.ukrndnc.org.ua
http://www.lib.lac.lviv.ua/


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: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

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 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ   

(екзамен) 

Екзамен проводиться у формі тестування  Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

 
 

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 КР 1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КР 2 
100 

6 6 6 6 6 6 15 6 7 7 7 7 15 

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

роботи 

 

Для екзамену, який проводиться у формі тестування 
Правильни

х 

відповідей, 

% 

51 52 53 54 - 

55 

56 - 

57 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 - 

68 

69 -

70 

71 72 73 74 75 

Бал 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

 

Правильних 

відповідей, 

% 

76 77 - 

79 

80 81 82 83 84 85 86 87 - 

89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Бал 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 



 


