
 

Силабус навчальної дисципліни 
(проект) 

 
    Назва дисципліни Вища та прикладна математика 

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=837 
Рік навчання:1 Семестри:  1, 2 

Дні занять: (зазначається день тижня, пара за розкладом, аудиторія, корпус) 
Консультації: (зазначається день тижня, години, аудиторія, корпус) 
Кафедра вищої математики та кількісних методів 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу проф. ПілявськийАнатолійІванович, 

Викладач (і) проф. Пілявський Анатолій Іванович, доц. Сороківський Василь Михайлович,  

 

 
 

Профайл керівника курсу: http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-vishchoji-
matematiki/piljavskii-anatolii-ivanovich/ 

Профайл викладача (ів): 

 

Контактна інформація тел. +38 032 295-81-69e-mailapilyavsky@lute.lviv.ua 

 

 

 

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни:Вища та прикладна математика є дисципліною, обов’язкової складової навчального 

плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з готельно-ресторанної справи. 
Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з вищої та прикладної 

математики______________________________________________________. 
Пререквізити: 

Передумовою вивчення дисципліни  “Вища та прикладна математика», яка є базовим курсом, є 

знання шкільного курсу математики. 
 
Формат проведення дисципліни: 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів Загальна кількість годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: 
Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної 

роботи студента 

6 180 4 4 
1 семестр – залік 

2 семестр - екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

лекції 
1 семестр – 24 

2 семестр - 16 

практичні 
1 семестр – 20 

2 семестр -  30 

Самостійна робота 
1 семестр – 46 

2 семестр -  44 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=837
mailto:apilyavsky@lute.lviv.ua


 

 

 

 

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

професійної програми 

 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК2.  Набуття гнучкого мислення, 

відкритість до застосування знань 

у широкому діапазоні можливих 

місць роботи та повсякденному 

житті. 

ЗК3.  Здатність застосовувати 

загальнонауковий методологічний 

апарат. 

ЗК4.  Здатність до формування 

світогляду, розуміння принципів 

розвитку природи, людини,           

суспільства. 
 

ФК15. Здатність аналізувати та розраховувати економічні 

показники діяльності, визначати рівень             

конкурентоспроможності та економічний 

потенціал суб’єктів готельно-ресторанного  бізнесу 

на основі даних статистичної звітності, 

бухгалтерського обліку та соціальних  досліджень. 
 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 

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

ПРН11. Знання показників і методів аналізу та моделювання процессів у професійній  

              діяльності; уміння інтерпретувати та аргументувати окремі явища та процеси  

ПРН26. Здатність розраховувати, аналізувати та планувати фінансово-економічні показники  

              діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, визначати їх рівень    

              конкурентоспроможності та економічний потенціал 

 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

 

Назва теми, опис теми, завдання для 
самостійної роботи 

Календарний план курсу 
(на ІІ семестр 2019/2020 н.р.) Вид 

навчальної 
діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 
роботи, бали Тиждень  

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 15. Основні поняття теорії ймовірностей 

Тема 16. Класичне означення ймовірностей та 

елементи комбінаторного аналізу. Статистичне та 

геометричне означення ймовірностей  

 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

 

[4]:  

стор. 7, № 1.21, 1.23 

стор. 13, № 2.39, 2.41, 2.46 

 

1-ий 10.02.20 – 14.02.20 
(за тимчасовим 

розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-
опитуваннястудентів 

2 

2, 3-ий 17.02.20- 21.02.20, 

24.02.20 - 28.02.20 

(за розкладом) 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

8 

1– 3-ий 

 

10.02.20-28.02.20 

(за розкладом) 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

4 

Тема 17. Умовна ймовірність та поняття про 

незалежність подій. Формули повної ймовірності 

та Баєса 

Тема 18. Модель повторних випробувань схеми 

Бернуллі 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

3-ий 24.02.20 – 28.02.20 

(за розкладом) 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 

2 

4, 5-ий 02.03.20 – 06.03.20, 

09.03.20 – 13.03.20 

(за розкладом) 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

8 

3-5-ий 24.02.20 – 13.03.20 

(за розкладом) 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

4 



 

ЗавдваннядляСРС: 

[4]:  

стор. 18, № 3.16, 3.18 

стор.21, №4.18,  стор.22, №4.23, 4.26 
 

Тема 19. Дискретні випадкові величини, їх закони 

розподілу та числові характеристики 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

[4]:  

Стор. 26, №5.16, 5.18, 5.19 

 

5-ий 09.03.20 -13.03.20 

(за розкладом) 

 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 

2 

6,7-ий 16.03.20 – 20.03.20, 

3.03.20 – 27.03.20 

(за розкладом) 

 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

6 

5 – 7-ий 
 

 

 

09.03.20 - 27.03.20 
(за розкладом) 

5 самостійна Самостійна робота: з 
навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

 

4 

Тема 20. Неперервні та абсолютно неперервні 

випадкові величини. Функція та щільність 

розподілу ймовірностей. Числові характеристики  

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

[4]:  

Стор.33, №4.15, стор.34, №6.22 

 

7-ий 23.03.20 – 27.03.20 

(за розкладом) 
 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 

2 

8, 9-ий 30.03.20 – 03.04.20, 

06.04.20 -10.04.20 

(за розкладом) 

 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

КР 1 

6 

7 – 9-ий 23.03.20 – 10.04.20 

(за розкладом) 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

 

4 

Тема 21. Основні поняття математичної 9-ий 06.04.20 -10.04.20 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес- 2 



 

статистики: вибіркові спостереження та вибіркові 

оцінки 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

[4]:  

Стор. 26, №5.16, 5.18, 5.19 

 

 

 

(за розкладом) 

 

опитуваннястудентів 

10, 11-ий 13.04.20 -17.04.20, 

20.04.20 -24.04.20 

(за розкладом) 

 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

6 

9 – 11-ий 06.04.20 - 24.04.20 

(за розкладом) 

5 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

 

4 

Тема 22. Методи перевірки статистичних гіпотез 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 3,4. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

4]:  

Стор.68, №4.15, стор.69, №4.18 

11-ий 20.04.20 - 24.04.20 

 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 
 

2 

12, 13-ий 27.04.20 – 01.05.20, 

04.05.20 – 09.05.20  

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

6 

11 – 13-ий 20.04.20 - 09.05.20 

 

6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

КР 2 

4 

Тема 23. Жорданові виключення  

Тема 24. Лінійне програмування 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

13-ий 04.05.20 – 09.05.20 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 

 

2 

14, 15-ий 11.05.20 – 15.05.20, 

18.05.20 – 23.05.20 

4 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

6 

13 – 15-ий 04.05.20 – 23.05.20 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

4 



 

… 

Рекомендованіджерела: 5, 6. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

[6]:стор. 65-66 -  №19, 21 

 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 
 

Тема 25. Транспортна задача 

Формуваннякомпетентностей: ЗК2, ЗК3. 

ЗК4, ФК15 

Результатинавчання:ПРН 1, ПРН11, ПРН26 

… 

Рекомендованіджерела: 5, 6. 

 

ЗавдваннядляСРС: 

[6]: стор. 95 -  №17 (а), (б) 

15-ий 18.05.20 – 23.05.20 2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитуваннястудентів 

2 

16-ий 25.05.20 – 29.05.20 2 практичне Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія 

 

6 

 18.05.20 – 29.05.20 6 самостійна Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування; 

вирішення завдань 

 

4 

 

Технічне та програмне забезпечення (обладнання). 

 

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

до Інтернет,   

 Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності:   

MicrosoftOffice 2016, 2019 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література 

 
1. Пілявський А. І.Вища математика. Навчальний посібник / А. І. Пілявський , О.В.Кісілевич. — Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2019.— 363 с. 

2. Вища математика. Ч. ІІ: посібник для самостійної роботи. Практикум / [ А.І. Пілявський, О.В. Кісілевич, М.О. Мельник та ін.].  – 

Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 164 с. 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjp6d71qN3nAhVGz7IKHa7iCbAYABAEGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRoaC9Dg2hg_WtE6nI-XtBMow&sig=AOD64_1MjQ5wIrVT-sRm62ap6NJNoQ2n_g&adurl=&q=&ved=2ahUKEwjh5df1qN3nAhVl5KYKHYUUCaEQqyQoAHoECBQQCA


 

3. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. Посібник / Копич І.М., Сороківський В.І, О.В. Кісілевич, О.С. Пенцак.  – 

Львів: Вид-во Новий Світ 2000, 2011. – 382 с  

4. Теорія ймовірностей та математична статистика: посіб. для самаост. роботи. / Кісілевич О.С., Сороківський В.І, О.В. Мажировсь ка 

З.Г., Пенцак О.С.., Стефаняк В.І.  – Львів: В-во ЛКА, 2015. – 196 с. 

5. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. посібник / [М.М. Глушик, І.М. Копич, О.С. Пенцак та ін.]. –Львів: Вид-во ЛКА, 

2004. -240 с. 

6. Глушик М.М. Математичне програмування: навч. підручник / М.М. Глушик, І.М. Копич,  В.М. Сороківський. –Львів: «Новий світ – 

2000», 2010. Гриф, – 280 с. 

 

Допоміжна література 

 

7. Агапов Г.И. Задачник по теории вероятностей. – М.: Высшая школа, 1986. – 80 с. 

8. Барковський В.В. Математика для економістів: Вища математика: навч. посібник / Барковський В.В., Барковська Н.В. – К. : Нац. 

акад. управління, 1997. – 397 с. 

9. Вища математика. Математика для економістів. Вища та прикладна математика. Розділ: “Вступ до аналізу». Завдання до аудиторної , 

самостійної та індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форм навчання галузей знань 0302 “Міжнародні відносини», 

0305 “Економіка та підприємництво», 0306 “Менеджмент і адміністрування», 1401 “Готельно-ресторанна справа» / Л.В. Барбуляк, 

Є.В. Гвоздьова, В.В. Дрогобицька. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії., 2010. – 36 c.  

10. Вища та прикладна математика. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних робіт для студентів денної форми 

навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030510 “Товарознавство та торговельне 

підприємництво» / А.І. Пілявський, М.М. Глушик, Л.В. Барбуляк. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії., 2011. – 88 c.  

11. Вища та прикладна математика. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з дисципліни для студентів заочної  форми 

навчання напряму підготовки 6.030510 / А.І. Пілявський, М.О. Мельник, Л.В. Барбуляк. – Львів: Вид-во Львівської комерційної 

академії., 2009. – 72 c.  

12. Вища математика. Математика для економістів. Вища та прикладна математика. Розділ: “Диференціальні рівняння та ряди». 

Завдання до аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів денної форми навчання галузей знань 0302 “Міжнародні 

відносини», 0305 “Економіка та підприємництво», 0306 “Менеджмент і адміністрування», 1401 “Готельно -ресторанна справа» / А.І. 

Пілявський, М.О. Мельник, Н.Я. Ляшовська. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії., 2009. – 36 c.  

13. Вища математика. Математика для економістів. Вища та прикладна математика. Розділ: “Функції багатьох змінних та інтегральне 

числення». Завдання до аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів денної форми навчання галузей знань 0302 

“Міжнародні відносини», 0305 “Економіка та підприємництво», 0306 “Менеджмент і адміністрування», 1401 “Готельно -ресторанна 

справа» / М.О. Мельник, Л.В. Барбуляк, Є.В. Гвоздьова. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії., 2009. – 32 c.  

14. Вища математика. Тести для перевірки знань з курсу для студентів всіх напрямів (крім напрямку «право») / А.І. Пілявський, В.В . 

Дрогобицька, Н.Я. Ляшовська. –Львів: Вид-во ЛКА, 2009 – 102 c.  



 

15. Математичне програмування (Аналіз лінійних систем на чутливість). Методичні матеріали для самостійної роботи / М.М. Глушик. – 

Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2006. - 52 с.  

16. Математичне програмування.Завдання для аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи для підготовки студентів за напрямом 

“Менеджмент» / А.І. Пілявський, М.М Глушик., П.П. Мойсак. – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2009. – 60 с. 

17. Математичне програмування. Методичні поради та контрольні завдання для студентів факультету заочної освіти за напрямом 

«Менеджмент» / М.М. Глушик, А.І. Пілявський. – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2009. – 48 с.  

18. Математичне програмування. Тести для перевірки знань з курсу для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент» / М. М. 

Глушик. – Львів: В-во Львівської комерційної академії, 2011. – 84 с. 

19. Гихман И.И.. Теория вероятностей и математическая статистика. / Гихман И.И., Скороход А.В., Ядренко М.И. – К.: Вища школа, 

1988. – 440 с. 

20. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. / Гмурман В.Е. – М.: Высшая 

школа, 1979. – 400 с. 

21. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшая школа, 1977.– 367 с. 

 
 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

БІБЛІОТЕКА ЛТЕУ, вул. Тугана-Барановського, 10, тел.: 295–81–89, 

ел. бібліотека : http://dev. lute.lviv.ua/lib/ 
 

ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ 

вул. Стефаника, 2, тел.: 261-41-21. Сайт: www.lsl.lviv.ua 
 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ІВ. ФРAНКA 

вул. Драгоманова, 5, тел.: 239-42-34. Сайт: http://library.lnu.edu.ua 

 

 

http://dev/
http://www.dlab.com.ua/id/7467
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.dlab.com.ua/id/9071
http://library.lnu.edu.ua/


 

Політика курсу  

 

 Курс передбачає індивідуальну роботу та 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 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  
 



 

 

 

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. 

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 компонента). 

 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для 

різних видів підсумкового контролю подані у таблицях. 

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 

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 

ПІДСУМКОВ

ИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік, екзамен) 

Залік виставляється за результатами 

поточного та рубіжного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення 

навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

Екзамен проводиться у у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 



 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом  

 

Поточне тестування та самостійна робота  Сума 

Т15 Т 16 Т17 Т18 Т19 Т20 КР1 Т21 Т22 КР2 Т23 Т24 Т25 
100 

6 7 6 6 6  15   15 7 7 7 



 

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 необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 
обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або присутні 

помилки при розрахунках, 

від-сутні висновки; 
обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі  

вір-ний, однак допущені 
помилки при розра-хунках 

Відповідь достатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі вір-

ний, однак допущені помилки 
при розра-хунках 

Відповідь містить послідов-

ний та аргументо-ваний 

розв’язок; розрахунки вірні, 

обґрунтований висновок 

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 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
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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 

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) 



 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

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
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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
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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)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F) 
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