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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ОПП, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

3,0 ECTS 

Галузь знань 

07   «Управління та 

адміністрування» 
(шифр і назва галузі знань) 

 

за вибором студента 

Кількість тем - 9 

 спеціальність  

076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 
 (шифр і назва спеціальності) 

 

Рік підготовки: 

третій   

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 2 

5-й семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
 

аудиторних - 2 

самостійної роботи 

студента –3,625 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр  
 

16 год - 

Практичні, семінарські 

16 год - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

58 год - 

Вид контролю:  
екзамен 

 

 

Примітка:  співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить (%): 

- для денної форми навчання – 35,6% / 55,7% 
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2. ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Ідентифікація та фальсифікація 

товарів» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» підготовки бакалавра за 

спеціальністю 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність». 

Дисципліна «Ідентифікація та фальсифікація товарів» належить до 

дисциплін, що формують у студента професійні навики товарознавця-експерта, а 

також дозволяють на практиці ідентифікувати достовірність і виявити 

фальсифікацію товарів. 

У програмі наведено розподіл годин навчального аудиторного часу між 

розділами і темами з врахуванням особливостей контингенту студентів, які 

навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво,торгівля та біржова 

діяльність». Програма спонукає удосконалювати зміст дисципліни, розробляти 

проблемні питання ідентифікації та фальсифікації, цілеспрямовано здійснювати 

практичну підготовку студентів за цим напрямом. 

Предметом вивчення дисципліни “Ідентифікація та фальсифікація товарів” є 

критерії, що дозволяють виявляти способи фальсифікації продукції; 

встановлювати тотожність характеристик продукції її істотним ознакам; 

ідентифікувати об’єкти досліджень. 

Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях таких дисциплін: 

“Теоретичні основи товарознавства”, “Хімія” та інших фахово-спрямованих 

дисциплін. 

Матеріал цього курсу важливий для подальшого вивчення дисциплін 

професійної підготовки: “Товарознавство: харчові продукти”, “Товарознавство: 

непродовольчі товари”, “Основи митної експертизи” тощо. 

 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТА: формування системи знань набуття умінь і навичок визначення 

ідентифікуючих ознак товарів, сучасних методів виявлення фальсифікації товарів, 

визначення якості продукції та предметів матеріально-технічного забезпечення в 

закладах торгівлі в розрізі надання послуг у сфері туризму, навчитися 

використовувати отриманні знання на практиці. 

Завданням навчальної дисципліни є : 

 вивчення видів ідентифікації та фальсифікації продовольчих товарів; 

 оволодіння проблемою якості на сучасному етапі та її вплив на розвиток 

економіки України в цілому; 

 ознайомлення із засобами фальсифікації продовольчих товарів і методами 

їх виявлення;  

 встановлення ідентифікуючих ознак продовольчих товарів;  

 встановлення ідентифікуючих ознак непродовольчих товарів;  

 вивчення наслідків фальсифікації продовольчих товарів та заходів по її 

запобіганню; 
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 ідентифікація та  визначення якості продовольчої продукції та сировини в 

організаціях торгівлі; 

 виробити вміння та навики з практичного застосування методів 

визначення фальсифікації товарів; 

 запобігання реалізації фальсифікованих товарів з метою підвищення 

іміджу країни. 
 

2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

В результаті вивчення навчального матеріалу студент повинен  

знати:  

 поняття, мету та роль ідентифікації та фальсифікації; 

 методологічні аспекти ідентифікації та фальсифікації продукції; 

 правила проведення ідентифікації; 

 інформаційні засоби ідентифікації; 

 використовувати для ідентифікації елементи організаційного, технічного  

(технологічного) та інформаційного забезпечення; 

 застосовувати набуті знання для ідентифікації товарів і виявлення їх 

асортиментної, якісної, інформаційної та інших видів фальсифікації; 

 вимоги до якості та чинники, що впливають на якість товарів; 

 методи оцінки якості товарів; 

 вимоги до маркування та пакування товарів; 

 вплив умов та термінів зберігання товарів на їх якість. 
 

У результаті виконання практичних занять студенти повинні  

вміти:   

 володіти методами виявлення фальсифікації продовольчих товарів; 

 організовувати і проводити ідентифікацію продукції з метою виявлення 

фальсифікації; 

 користуватись інформацією про методи ідентифікації продовольчих 

товарів; 

 ідентифікувати та визначати фальсифіковані товари;  

 користуватись методами виявлення фальсифікованих товарів; 

 володіти методами визначення якості товарів; 

 користуватися офіційними класифікаторами товарів (НТМС/ТНЗЕД, 

ЗКП/ВКУ) з  метою визначення товарних груп, видів, підвидів тощо; 

 визначати номенклатуру показників споживних властивостей для оцінки 

комплексного показника якості споживчих товарів; 

 виконувати ідентифікацію товарів з метою їх сертифікації; 

 ідентифікувати товари за назвами, сортом, походженням, споживними 

властивостями та іншими параметрами, характеристиками, 

властивостями. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Види і засоби, способи і методи ідентифікації.  

Сутність, види та наслідки фальсифікації товарів 
 

Ідентифікація товарів як складова частина обслуговування споживачів з 

метою задоволення їх потреб. Загальні поняття про ідентифікацію, мета, завдання 

та функції, суть її здійснення. Види ідентифікації та їх характеристика. Методи 

проведення ідентифікації товарів.   

Організаційне, технічне та інформаційне забезпечення ідентифікації товарів. 

Види, форми, засоби та вимоги до товарної інформації. Маркування товарів. 

Сутність, поняття та об’єкти фальсифікації. Види та засоби фальсифікації, їх 

характеристика. Способи фальсифікації товарів.  

Рекомендована література: [1], [2], [4], [6], [9], [10], [12], [13], [16], [17]   

 

Тема 2. Заходи  попередження та методи визначення фальсифікації 

Державне регулювання належної якості та безпечності харчових продуктів. 

Правові аспекти та заходи попередження фальсифікації. Класифікація методів 

визначення фальсифікації товарів. Світова практика щодо контролю та 

поліпшення якості харчової продукції. Сучасне пакування – засіб боротьби із 

фальсифікацією способи захисту продовольчих товарів від фальсифікації.  

Рекомендована література: [1], [2], [4], [6], [9], [10], [12], [13], [16], [17]   

 

Тема 3. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації зерноборошняних товарів 

Ідентифікаційні ознаки зерноборошняних товарів. Методи проведення 

ідентифікації та визначення фальсифікації зерноборошняних товарів. Особливості 

фальсифікації зерноборошняних товарів: фальсифікація борошна, фальсифікація 

хлібобулочних виробів, фальсифікація макаронних виробів, фальсифікація 

круп’яних виробів.   

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [13], 

[16], [17], [18]. 

 

Тема 4. Способи і методи  проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації кондитерських та смакових товарів 

Ідентифікаційні ознаки цукру, меду, крохмалю і кондитерських виробів та 

особливості їх фальсифікації. Методи проведення ідентифікації та визначення 

фальсифікації цукру, меду, крохмалю і кондитерських виробів. Ідентифікаційні 

ознаки окремих груп смакових товарів та особливості їх фальсифікації. Методи 

проведення ідентифікації та визначення фальсифікації смакових товарів, засоби 

захисту виробниками від підробки. Види фальсифікації смакових товарів 

Особливості фальсифікації крохмалю, цукру, меду. Особливості фальсифікації 

кондитерських товарів. Види фальсифікації кондитерських виробів.     

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [13], 

[16], [17], [18]. 
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Тема 5. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації фруктово-овочевої продукції 

Ідентифікаційні ознаки свіжих плодів та овочів і продуктів їх переробки та 

особливості їх фальсифікації. Особливості фальсифікації продуктів переробки 

плодів та овочів. Види фальсифікації продуктів переробки плодів та овочів. 

Методи проведення ідентифікації та визначення фальсифікації свіжих плодів та 

овочів і продуктів їх переробки. 

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [13], 

[16], [17], [18]. 
 

Тема 6. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації молока та молочних продуктів, харчових жирів, яєць і яєчних 

товарів, харчових концентратів 

Ідентифікаційні ознаки молока та молочних продуктів та особливості їх 

фальсифікації. Методи проведення ідентифікації та визначення фальсифікації 

молока та молочних продуктів.  

Ідентифікаційні ознаки окремих груп харчових жирів. Особливості 

фальсифікації харчових жирів. Методи проведення ідентифікації та визначення 

фальсифікації харчових жирів, засоби захисту  виробниками від підробки. 

Ідентифікаційні ознаки яєць і яєчних товарів, їх фальсифікація та методи її 

визначення. Методи проведення ідентифікації та визначення фальсифікації 

харчових концентратів.  

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [13], 

[16], [17], [18]. 
 

Тема 7. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації м’яса і  м’ясних товарів, риби і рибних товарів 

М’ясо та м’ясні товари: ідентифікаційні ознаки. Особливості фальсифікації 

продуктів переробки м’яса. Види фальсифікації м’ясних продуктів. Способи та 

методи проведення ідентифікації й визначення фальсифікації м’яса і м’ясних 

товарів.  

Способи та методи проведення ідентифікації й визначення фальсифікації 

риби. Риба та рибні товари: ідентифікаційні ознаки. Особливості фальсифікації 

рибних продуктів. Види фальсифікації рибних продуктів. Способи та методи 

проведення ідентифікації й визначення фальсифікації риби та рибних товарів. 

Рекомендована література: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], [10], [11], [13], 

[16], [17], [18]. 

 
Тема 8. Ідентифікація непродовольчих товарів 

Ідентифікація товарів легкої промисловості Ідентифікація текстильних 

матеріалів, швейних та трикотажних виробів. Методи ідентифікації текстильних 

волокон та ниток. Ідентифікація способу виготовлення текстильного матеріалу, 

способу скріплення волокон, виду переплетення та різновиду матеріалу. 

Ідентифікація асортименту, виду та сорту швейних та трикотажних виробів. 

Ідентифікація взуття, основні задачі та методи встановлення відповідності. 

Маркування товарів, їх види та способи нанесення. Інформаційні та товарні знаки. 
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Їх типи та функції. Знаки найменування місця походження товару. Знаки 

відповідності та якості. Штрихове кодування товару. Ідентифікаційні ознаки 

текстильних, швейних, трикотажних і взуттєвих виробів. 

Рекомендована література: [1], [2], [4], [6], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 

[15], [17]. 
 

Тема 9. Фальсифікація непродовольчих товарів 

Поняття про фальсифікацію непродовольчих товарів. Види та методи 

викриття фальсифікації. Наслідки та правове регулювання фальсифікації товарів. 

Особливості фальсифікації непродовольчих товарів на основі прикладу 

ювелірних, парфумерних товарів та косметичної продукції. 

Методи визначення фальсифікації та заходи щодо попередження 

фальсифікації на прикладі ювелірних, парфумерних товарів та косметичної 

продукції. Попередження фальсифікації товарів. 

Рекомендована література: [1], [2], [4], [6], [9], [10], [11], [12], [13], [14], 

[15], [17]. 

 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ» 

Тема Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

Ау 

дит 

у тому числі с.р. Усьо

-го 

Ау 

дит 

у тому числі с.р

. л п лаб с л п лаб кр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Тема 1. Види і засоби, 

способи і методи 

ідентифікації. 

Сутність, види та 

наслідки 

фальсифікації 

товарів 

10 4 2 2 - - 6        

Тема 2. Заходи 

попередження та 

методи визначення 

фальсифікації товарів 

10 4 2 2 - - 6        

Тема 3. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

зерноборошняних 

товарів 

8 4 2 2 - - 4        

Тема 4. Способи і 

методи  проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

кондитерських та 

12 4 2 2 - - 8        
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смакових товарів 

Тема 5. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації 

фруктово-овочевої 

продукції 

8 4 2 2 - - 4        

Тема 6. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації молока 

та  молочних продуктів, 

харчових жирів, яєць і 

яєчних товарів, 

харчових концентратів 

12 4 2 2 - - 8        

Тема 7. Способи і 

методи проведення 

ідентифікації та 

виявлення 

фальсифікації м’яса і     

м’ясних товарів, риби і 

рибних товарів 

10 4 2 2 - - 6        

Тема 8. Ідентифікація 

окремих груп 

непродовольчих товарів   

10 2 2 - - - 8        

Тема 9. Фальсифікація 

окремих груп 

непродовольчих товарів   

10 2 - 2 - - 8        

ВСЬОГО 90 32 16 16 - - 58        

 

5. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)  

(5-Й СЕМЕСТР)  

№ 

п/п 

Тематика лекцій Кількість 

годин 

1. Види і засоби, способи і методи ідентифікації. Сутність, види та 

наслідки фальсифікації товарів 
2 

2. Заходи попередження та методи визначення фальсифікації 

товарів 

2 

3. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації зерноборошняних товарів 
2 

4. Способи і методи  проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації кондитерських та смакових товарів 
2 

5. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації фруктово- овочевої продукції 
2 

6. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації молока та  молочних продуктів, харчових жирів, 

яєць і яєчних товарів, харчових концентратів 

2 
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7. Способи і методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації м’яса і м’ясних товарів, риби і рибних товарів 
2 

8. Ідентифікація окремих груп непродовольчих товарів   2 

 Всього 16 

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 

 

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Тематика практичних занять Кількість 

годин 

1. Забезпечення ідентифікації продовольчих товарів 2 

2. Заходи попередження та методи визначення фальсифікації 

продовольчих товарів 

2 

3. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації зерноборошняних товарів 

2 

4. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації кондитерських та смакових товарів 

2 

5. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації фруктово-овочевої продукції 

2 

6. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації молока та  молочних продуктів, харчових жирів, 

яєць і яєчних товарів, харчових концентратів 

2 

7. Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації  м’яса і  м’ясних товарів, риби і рибних товарів 

2 

8. Фальсифікація окремих груп непродовольчих товарів  2 

 Всього 16 

 
 

8. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ  

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

9. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента полягає в:  

- опрацюванні лекційного матеріалу;  

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел;  

- підготовці до практичних занять;  

- виконанні індивідуальних робіт;  

- підготовці до написання модульних контрольних робіт;  

- підготовці до екзамену. 
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Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом. Зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Ідентифікація і 

фальсифікація» визначається програмою навчальної дисципліни. Самостійну 

роботу студенти виконують в процесі навчання: на парах і в позаурочний час. 

Серед форм самостійної роботи, яка використовується для вивчення дисципліни, 

наступні: 

 поглиблене опрацювання питань, що розглядалися на лекціях за допомогою 

додаткових літературних джерел, які рекомендовані лектором; 

 самостійне вивчення окремих тем за навчальним планом дисципліни; 

 виконання окремих завдань з визначених тем дисципліни, наприклад, 

написання рефератів або підготовка презентацій із запропонованих лектором тем 

за допомогою програми Power Point. 

Теми завдань для самостійної роботи студентів подано у таблиці. Звіт про 

виконану самостійну роботу представляється у презентаційній формі за 

допомогою програми PowerPoint. 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

1 Забезпечення ідентифікації продовольчих товарів 6 

2 
Заходи попередження та методи визначення фальсифікації 

продовольчих товарів 

6 

3 
Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації зерноборошняних товарів 

4 

4 
Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації кондитерських та смакових товарів 

8 

5 
Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації фруктово-овочевої продукції 

4 

6 

Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації молока та  молочних продуктів, харчових жирів, 

яєць і яєчних товарів, харчових концентратів 

8 

7 
Способи та методи проведення ідентифікації та виявлення 

фальсифікації  м’яса і  м’ясних товарів, риби і рибних товарів 

6 

8 Ідентифікація окремих груп непродовольчих товарів   8 

9 Фальсифікація окремих груп непродовольчих товарів 8 

 Всього 58 

 

10. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

Проводиться із студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та 

сприяння розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей. Це заняття 

організовується за окремим графіком з врахуванням індивідуального 

навчального плану студента. Ці завдання виконуються студентами самостійно 

під керівництвом викладача. 
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Модульний кредит «Індивідуальна робота» передбачає розв’зання 

тестових питань, глибокого опрацювання теоретичних питань та підготовці в 

режимі програми PowerPoint питань, поданих викладачем. 

Форма контролю – перевірка змістовної якості виконання роботи за 

допомогою опитування і тестування. 

 

10. НАУКОВА РОБОТА 

Програмою дисципліни передбачено наукову роботу студентів, яку вони 

виконують в процесі вивчення дисципліни. Основними формами наукової роботи 

дисципліни «Ідентифікація та фальсифікація товарів» є: 

- опрацювання інформаційних джерел і написання наукової роботи; 

- написання статей; 

- участь у конференціях різних рівнів. 
 

11. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Основними методами навчання є аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Лекції передбачають проблемний виклад матеріалу, допомогу студентам в 

освоєнні поставлених завдань навчальної дисципліни.  

На практичних заняттях відбувається обговорення тем дисципліни, 

оцінювання знань студентів.  

Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

Лекційні заняття, практичні та індивідуальні заняття з вивчення окремих 

тем курсу, розв’язання ситуаційних завдань, презентація виконаних 

індивідуальних завдань, обговорення доповідей. 

Навчальна дисципліна орієнтована на впровадження ефективних 

інтегрованих методів навчання на базі різних дисциплін. З цією метою 

використовується повний комплекс основних методів навчання: словесний, 

наочний і практичний. 

Словесний метод навчання зосереджує увагу на такій інформації, яка 

найповніше розкриває мету і завдання дисципліни. При цьому використовується 

послідовний виклад матеріалу за темами, від простішого до складного. 

Практичний метод навчання передбачає засвоєння основної термінології з 

кожної теми, підкріплення інформації законодавчо-нормативними актами, 

запитання для самостійного опрацювання й самоконтролю, тестування. 

Наочний метод полягає у використанні таблиць, рисунків, відеоматеріалів, 

інших форм унаочнення тощо. 

 

12. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни «Ідентифікація та 

фальсифікація товарів» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на 

основі результатів поточного і підсумкового контролю за 100-бальною шкалою і 

складається з двох блоків (для іспиту) (5 семестр): 
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 І блок – результати поточного контролю – оцінюються в діапазоні від 0 до 50 

балів. В результаті роботи на практичних заняттях студенти можуть отримати 0-

40 балів. Індивідуальна робота – 10 балів.  

ІІ блок – результати підсумкового контролю – оцінюються в діапазоні від 0 

до 50 балів. Підсумковий контроль за вивченням студентами дисципліни 

здійснюється у формі іспиту. До іспиту можуть бути допущені студенти, які 

успішно засвоїли практичну частину курсу, тобто не мають невідпрацьованої 

заборгованості за пропусками занять та незадовільними оцінками (за умови, що 

студент набрав 20 балів і більше).  

Успішність навчання студентів оцінюється за чотирибальною шкалою: 

Відповідь студента оцінюється «відмінно», якщо: – повністю і правильно 

виконано завдання;  – дано розгорнуті, вичерпні відповіді на контрольні питання; 

– демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане запитання; – володіє здатністю самостійно 

робити логічні висновки й узагальнення. Із загального обсягу студент правильно 

виконує 90-100 % завдань.  

Відповідь студента оцінюється «добре», якщо: – хід виконання завдання є 

правильним, але допущені незначні помилки; – завдання зроблено згідно з 

вимогами, але містить не розкрито хоча б один із пунктів питання; – відповіді 

недостатньо вичерпні; – зміст питання в цілому розкрито правильно, але 

студентом допущені неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з 

допомогою викладача він швидко орієнтується й знаходить правильні відповіді. Із 

загального обсягу студент правильно виконує 71-90 % завдань.  

Відповідь студента оцінюється «задовільно», якщо: – не до кінця виконане 

завдання; – одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «добре»; – студент лише з допомогою викладача 

може зрозуміти та виправити свої помилки; – відповідь малообґрунтована, 

неповна. Із загального обсягу студент правильно виконав 51-70 % завдань.  

Відповідь студента оцінюється «незадовільно», якщо: – не виконане 

завдання; – одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують критерії оцінки «задовільно»; - не виконано завдання; – допущені 

грубі помилки і студент не може їх виправити; – характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 

правильної відповіді; – студент не брав участь в обговоренні питань, не виконав 

практичної роботи. Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 50 

% завдань.  

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за 

результати поточного контролю та за виконання завдань, що включаються у 

завдання на іспит. До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні 

результати в балах поточного контролю та іспиту, тобто загальна підсумкова 

оцінка.   
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13.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

3 курс, 5 семестр (денної форми навчання) 

 
 

 

Поточна успішність (40 балів) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ∑ Балів 

бали бали бали бали бали бали бали бали бали 

4 4 4 6 6 6 6 2 2 40 

 

 

При оформленні документів за залікову та екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. Шкала 

оцінювання:  
 

Шкала оцінювання (університету, національна та ECTS) 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 добре  
71-80 С 

61-70 D 
3 задовільно  

51-60 Е  

0-50 FX (F) 2  незадовільно незадовільно 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною 

шкалою, отримують оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторне 

складання заліку або екзамену. 

 

14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

- програми навчальної дисципліни;  

- робочої програми навчальної дисципліни;  

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях;  

- планів практичних занять;  

«Ідентифікація та фальсифікація 

товарів» 

100 балів 

Самостійна, 

індивідуальна, 

наукова роботи  

(10 балів) 
 

Екзамен 

(50 балів) 

 

 

Поточна 

успішність 

(40 балів) 
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- методичних рекомендацій щодо змісту та організації самостійної роботи 

студентів, поточного і підсумкового контролю їхніх знань з дисципліни 

«Ідентифікація та фальсифікація товарів» на паперовому та електронному носіях. 

  

15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Законодавча та нормативно-правова база 
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