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Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни “Товарознавство сувенірів та виробів народних 

художніх промислів” 

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=298 

Рік навчання:    4;    Семестр:     8 

Дні занять:   за розкладом 

Консультації: за розкладом 

Назва кафедри:  товарознавства та експертизи в митній справі 

Мова викладання:  українська 

Керівник курсу 

Викладач 

Демидчук Людмила Богданівна, к.т.н., доцент кафедри 

товарознавства та експертизи в митній справі 
Профайл керівника курсу: 

Профайл викладача 

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

tovariv/demidchuk-ljudmila-bogdanivna/ 

Контактна інформація 067 933 79 83; ludalv.ua@gmail.com 

 

Опис дисципліни 

Анотація дисципліни (загальна характеристика, особливості, переваги).  

Навчальна дисципліна "Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх промислів" 

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 “Товарознавство сувенірів та виробів народних 

художніх промислів” 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 
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ефективності технології торговельних процесів і створення логістичних формувань, здійснення 

експертизи та  контролю за виконанням договорів, угод, контрактів;  

 як критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення щодо 

формування товарного асортименту, організації закупівлі товарів. 

Задачами вивчення дисципліни "Товарознавство сувенірів та виробів народних художніх 

промислів " 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: “Історія української державності”, 

“Культурологія”, “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 30 

Лабораторні 30 

Самостійна 60 

 

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 

здатність застосовувати теоретичні засади, 

інструментарій і методологію дослідження 



тенденцій науково-технічного прогресу 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: 

 володіти історією виникнення, термінами, визначеннями, поняттями;  

 розрізняти класифікаційні ознаки товарів народних промислів;  

 володіти критеріями формування асортименту товарів народних промислів;  

 визначати показники якості товарів народних промислів;  

 оцінювати особливості товарів народних промислів окремих регіонів 

України.  
 

 



Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, 

завдання для самостійної 

роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і 

методи 

навчання 

Оцінюва

ння 

роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Поняття про  

народні художні промисли 

України 

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

Завдвання для СРС: 

1-ий 4.02.20  
(за 

тимчасовим 

розкладом) 

4 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

4 

Тема 2. Товари 

художнього ткацтва та 

в’язання Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

2-ий 11.02.20-  
(за 

постійним 

розкладом ) 

4 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

4 

Завдвання для СРС: 

Історія зародження та 

розвитку народних 

промислів в Україні. 

Характеристика сучасного 

асортименту музичних 

народних інструментів, 

культових і обрядових 

виробів, прикрас та 

особистих речей, дитячих 

іграшок з деревини. 

1-ий – 2-

ий 

 

4.02.20-

15.02.20 

7 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

4 

Тема 3. Характеристика 

асортименту ручних 

килимових виробів 

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

 

3-й 17.02.20-

21.02.20 
(за 

постійним 

розкладом ) 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

4-й 24.02.20-

28.02.20 
(за 

постійним 

розкладом ) 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

 2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 



Завдвання для СРС: 

Характеристика сучасного 

асортименту прикрас із 

бісеру. 

Характеристика сучасного 

асортименту писанок та 

виробів з соломи 

(орнаменти і візерунки). 

3-ий – 4-

ий 

 

17.02.20-

29.02.20 

7 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

3 

Тема 4. Характеристика 

асортименту українських 

вишивок  

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

 

5-й 24.02.20-

28.02.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

6-й 02.03.20-

06.03.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Характеристика сучасного 

асортименту різних 

прикрас з паперу 

українського народного 

художнього промислу. 

Характеристика сучасного 

асортименту виробів з 

кістки та рогу. 

5-ий – 6-

ий 

24.02.20-

06.03.20 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

3 

Тема 5. Характеристика 

асортименту народного 

одягу  

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

 

7-й 09.03.20-

13.03.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

8-й 16.03.20-

20.03.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 



2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Характеристика сучасного 

асортименту шкіряних 

виробів з художньою 

обробкою. 

Асортимент, особливості 

крою та оздоблення різних 

видів народного одягу. 

Характеристика 

асортименту національних 

головних уборів. 

7-ий – 8-

ий 

 

09.03.20-

20.03.20 

7 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

3 

Тема 6. Характеристика 

асортименту товарів 

художнього скла і -

кераміки  

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

9-й 23.03.20-

27.03.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

10-й 30.03.20-

03.04.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Історія розвитку, сировина 

та способи виготовлення 

плетених виробів. 

Характеристика сучасного 

асортименту плетених 

виробів. 

9-ий –10-

ий 

23.03.20-

03.04.20 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

3 

Тема 7. Характеристика 

асортименту товарів 

художньої обробки 

металу та дерева 

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

11-й 06.04.20-

10.04.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

4 



ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

12-й 13.04.20-

17.04.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Характеристика сучасного 

асортименту хатнього 

обладнання та меблів з 

деревини 

11-ий –

12-ий 

 

06.04.20-

17.04.20 

7 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, тезування, 

анотування, 

рецензування 

3 

Тема 8. Характеристика 

сучасного асортименту 

товарів художніх народних 

промислів 

Формування 

компетентностей:ЗК, 

ФК 

Результати навчання: 

ПРН 1, 2, 3,4,5 

Рекомендовані джерела: 

1,5,6-10 

 

13-й 20.04.20-

24.04.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

14-й 27.04.20-

01.05.20 

2 лекція Лекція-

візуалізація, 

експрес-

опитування 

студентів 

2 

2 практичне Усне 

опитування, 

тестування, 

навчальна 

дискусія, 

обговорення 

ситуаційного 

завдання 

4 

Завдвання для СРС: 

Характеристика 

товарів інтер’єрного та 

обрядового 

призначення,  

оздоблених вишивкою. 

Характеристика 

гаптованих виробів 

11-ий –

12-ий 

 

20.04.20-

08.05.20 

8 самостійна Самостійна 

робота: з 

навчально-

методичною 

літературою: 

конспектуван

ня, 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. Кара-Васильєва Тетяна, Чегусова Зоя. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках 

«великого стилю». – К.: Либідь, 2005.– 280с. 

2. Кириченко М.А. Український народний декоративний розпис: Навчальний посібник. – К.: Знання 

– Прес, 2006. – 228 с.  

3. Полікарпов І. С. Вироби народних промислів України : / І. С. Полікарпов, Є. М. Стефанюк, О. О. 

Тимченко. –  Львів : Вид-во ЛКА, 2003. –  306 с. 

4. Полікарпов І. С. Килими та килимові вироби. Навчальний посібник [Текст] / І. С. Полікарпов, Л. 

В. Пелик, Є. М. Стефанюк. –  Київ : Центр навчальної літератури, 2006. –  112 с. 

5. Романець Т.А. Стародавні витоки української народної кераміки: Навч.посібник для студентів 

вузів.-К. : Вид.центр «Просвіта», 1996.-208 с. 

6. Михайлевич І. Українська народна писанка: / І. Михайлевич. – Харків: Вид-во «Фактор-Друк», 

2019. – 79 с. 

7. Косміна О.Ю. Традиційне вбрання Українців\О.Ю. Косміна.- К.: Балтія-Друк, 2008.- Т. І. : 

Лісостеп. Степ.- 160 с. 

 

Допоміжна література 

1. ДСТУ 2197-93 „Вироби декоративно-ткані. Терміни та визначення”. 

2. ДСТУ 1681-96 „Вироби текстильно-галантерейні штучні, виготовлені з тканин і полотен. 

Загальні технічні умови”. 

3. ДСТУ 1647-97„Вироби українського народного декоративного ткацтва метражні та штучні. 

Загальні технічні умови”. 

4. ДСТУ 2199-93 „Килими та килимові вироби. Терміни та визначення”. 

5. ДСТУ 2589-94 „Килимарство і ткацтво народних художніх промислів. Терміни та визначення”.  

6. ДСТУ 1982-97„Килими і килимові вироби українські. Загальні технічні умови”. 

7. ДСТУ 1157-91 „Вироби вишиті. Загальні технічні умови”. 

8. ДСТУ 1066-96 „Вироби вишиті. Визначення сортності”. 

9. ДСТУ 2196-93 „Вироби керамічні. Терміни та визначення”. 

10. ДСТУ 3889-99 „Вироби декоративні фарфорові і фаянсові. Загальні технічні умови”.  

11. ДСТУ 3053-95 „Вироби побутового призначення. Терміни та визначення”.   

12. ДСТУ 3375-96 „Вироби золотарські. Терміни та визначення”. 

13. ГОСТ 6835-80 „Золото и золотые сплавы. Марки”. 

14. ГОСТ 6836-80 „Серебро и серебряные сплавы. Марки”. 

15. ГОСТ 492-73 „Медно-никелевые сплавы. Марки”. 

16. ГОСТ 15527-70 „Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки”. 

17. ГОСТ 859-78 „Медь. Марки”. 



18. ГОСТ 5017-74 „Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки”. 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-na-temu-ukrainskij-nacionalnij-odag-narodna-igraska-

2672.html 

https://www.youtube.com/watch?v=cMHK39mPEH4 

https://www.youtube.com/watch?v=LX6jYuq4LkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PXTzCr6-Shk&list=PL0w7koWus5KOPSGEUHrCx4gGgf6OeRfxX 

https://www.youtube.com/watch?v=OkgLiP1KTIk 

https://www.youtube.com/watch?v=QxgeN0Fo6yA 

https://www.youtube.com/watch?v=0LsEwcV9sHI 

https://www.youtube.com/watch?v=FCkOMY0BkCw 

 

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 

https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-na-temu-ukrainskij-nacionalnij-odag-narodna-igraska-2672.html
https://vseosvita.ua/library/vihovnij-zahid-na-temu-ukrainskij-nacionalnij-odag-narodna-igraska-2672.html
https://www.youtube.com/watch?v=cMHK39mPEH4
https://www.youtube.com/watch?v=LX6jYuq4LkQ
https://www.youtube.com/watch?v=PXTzCr6-Shk&list=PL0w7koWus5KOPSGEUHrCx4gGgf6OeRfxX
https://www.youtube.com/watch?v=OkgLiP1KTIk
https://www.youtube.com/watch?v=QxgeN0Fo6yA
https://www.youtube.com/watch?v=0LsEwcV9sHI
https://www.youtube.com/watch?v=FCkOMY0BkCw


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 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у  Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

Згідно з рішенням кафедри 



 

 

 

 

 

 

Ф 

 

о

                            Форрми 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) 8 х 5 балів = 

40 балів 

6 х 5 балів = 

30 балів 

Перевірка виконання практичних завдань 10 балів 20 балів 

Контрольна робота (тести в Moodle) 8 х 5 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 та самостійна робота 
Сума 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

12 12 12 12 12 12 14 14 100 

 

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 

 

 

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) 



 


