
«Цифрові операції та технології (базовий рівень)» 

Опис проєкту з підготовки українських студентів 

У грудні 2020 року між Чжецзянським інститутом економіки і торгівлі та 

Львівським торговельно-економічним університетом був підписаний 

меморандум про взаєморозуміння та створений спільний Китайсько-Український 

інститут шовкового шляху (майстерня Лубаня). У контексті цієї співпраці, 

завдяки дружнім контактам та спільній ініціативі, навчальні заклади запустили 

проєкт під назвою «Цифрові операції та технології». Суттю проєкту є вичитка 

викладачами Чжецзянського інституту економіки та торгівлі курсу підготовки з 

міжнародної електронної комерції для слухачів Львівського торговельно-

економічного університету.  

Курс «Цифрові операції та технології» поділений на три рівні – базовий, 

середній та просунутий. Кожен рівень переслідує певну освітню мету та 

передбачає освоєння відповідних предметів. Це дає змогу задовольнити освітні 

потреби з вивчення електронної комерції студентам різного рівня підготовки. 

Курс, котрий ми презентуємо сьогодні орієнтований на студентів з базовим 

рівнем знань. Сам курс включає 3 предмети: «Вступ до електронної комерції», 

«Маркетинг в електронній комерції» та «Принципи розміщення інформації на 

сторінці електронного магазину». Таким чином студенти освоюють базову 

теорію електронної комерції, цифрові операційні технології електронної 

комерції та технології створення електронно-комерційної платформи. Термін 

курсу – 8 тижнів. Формат викладання – онлайн лекції. Метою курсу є донесення 

до студентів Львівського торговельно-економічного університету передових 

знань в галузі електронної комерції, цифрових операцій та проектування 

сторінок електронних магазинів. Реалізація проєкту також сприятиме розбудові 

Китайсько-Українського інституту шовкового шляху, посиленню освітнього 

співробітництва між вузами в галузі технологій цифрової економіки, а також 

загальному розвитку програми Китайського уряду «Один пояс, один шлях». 



Предмети, вимоги та критерії оцінювання Доповідач – Ху Цзєнь 

Шановний Петре Олексійовичу, та інші високоповажні представники 

Львівського торговельно-економічного університету, Вітаю Вас! Дозвольте мені 

коротко представити вам предмети, вимоги та критерії оцінювання за курсом 

підготовки «Цифрові операції та технології». Стандарти викладання. Курс із 

цифрових операцій та технологій включає 3 предмети: «Вступ до електронної 

комерції», «Маркетинг в електронній комерції» та «Принципи розміщення 

інформації на сторінці електронного магазину». По кожному курсу передбачено 

16 навчальних годин. В сумі з трьох предметів вичитується 48 навчальних годин. 

По 6 годин на тиждень, всього 8 навчальних тижнів. Формат проведення занять – 

онлайн. Будуть використовуватись як записи уроків так і лекції наживо. Предмет 

№1 Вступ до електронної комерції. За допомогою цього предмету студенти 

ознайомлюються з самим поняттям електронної комерції та її розвитком; 

знайомляться з бізнесовими моделями електронної комерції та її ключовими 

сервісними компонентами. Предмет №2. Маркетинг в електронній комерції. Цей 

предмет знайомить слухачів із історією та сучасним станом маркетингу в сфері 

електронної комерції, розвиває теоретичні та практичні навички студента в 

освоєнні базових процесів маркетингу сфері електронної комерції та основних 

методів ведення діяльності. Студент вчиться планувати маркетингові проєкти в 

електронній комерції під певного клієнта, освоює інші практичні навички. 

Предмет №3. Принципи розміщення інформації на сторінці електронного 

магазину. Предмет дає слухачу теоретичні знання з принципів розташування 

інформаційних і мультимедійних блоків на сторінках інтернет магазину. Вчить 

студента формувати структуру інтернет сторінки згідно затвердженого макету за 

допомогою написання простого та чітко структурованого HTML коду та 

стандартизованого CSS коду. Вимоги до студентів. Усі студенти, котрі 

проходять курс підготовки, повинні у повній мірі освоїти зміст усіх 3х 

навчальних дисциплін та пройти відповідну атестацію по кожному предмету. 

Проміжний контроль освоєних знань здійснюється в залежності від фактичної 

ситуації кожним окремим викладачем та у форматі вибраному викладачем 

особисто. Після завершення освітнього процесу, за кожним із предметів здається 



єдиний підсумковий іспит. Іспит відбувається у форматі здачі певного проєкту. 

Деталі щодо формату іспиту будуть надані ближче до дати його проведення. 

Зміст екзамену передбачає перевірку освоєних студентами знань та практичних 

навичок з того чи іншого предмету.Критерії оцінювання Підсумкова оцінка за 

курс формується з 3х частин: перша – 30% успішність студента під час занять, 

друга – 20% оцінка студента з проміжного контролю (тобто за модуль), третя – 

50% оцінка студента з підсумкового контролю. У випадку якщо загальний бал 

студента склав не нижче 60, інститут видає сертифікат про успішне закінчення 

курсу. Якщо загальний бал студента вище 85 , інститут видає сертифікат з 

відзнакою. Доповідь завершено. 


