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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

28 6 

Модулів: Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 30 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:4 

- самостійна робота:8 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:екзамен - - 

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: стан людського організму під дією різних 

несприятливих та патогенних факторів. Засоби долікарської допомоги та профілактики 

невідкладних станів. 

Мета оволодінні уміннями, які б сприяли охороні здоров’я, формуванню здорового 

способу життя, забезпечували надання першої медичної допомоги в загрозливих ситуаціях, 

навчити доглядати за хворими та потерпілими. 

 

 Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення біології середньої школи 

Міждисциплінарні зв’язки з предметами: Гігієна фізичного виховання, Біохімія з 

основами біохімії спорту, Основи безпеки життєдіяльності та валеологія, Анатомія та 

фізіологія людини, Спортивна медицина, Методика фізичної реабілітації. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми  «Фізична культура і спорт. Тренерсько-викладацька діяльність». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні результати навчання 

за дисципліною 
Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК1.    Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН 3.  

 

 

 

ПРН 5.    

Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  



представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

ЗК 12. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях 

ПРН 6.   Мати  базові  знання  з  

проведення  досліджень  проблем  

фізичної  культури  і спорту, 

підготовки та оформлення 

наукової праці.   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 3. Здатність  до  організації  

оздоровчо-рекреаційної  

рухової  

активності різних груп 

населення.  

 

ПРН 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. 

 

   

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 4. Здатність  визначати  заходи  

з  фізкультурно-спортивної 

реабілітації  та  форми  

адаптивного  спорту  для  

осіб,  що  їх потребують.  

 

ПРН 10. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 11. 

 

 

 

ПРН 14. 

Оцінювати  рухову  активність  

людини  та  її  фізичний  стан,  

складати  та реалізовувати  

програми  кондиційного  

тренування,  організовувати  та 

проводити фізкультурно-

оздоровчі заходи.   

Обґрунтовувати  вибір  заходів  з  

фізкультурно-спортивної  

реабілітації  та адаптивного 

спорту.     

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 5.   Здатність  зміцнювати  

здоров’я  людини  шляхом 

використання  рухової  

активності,  раціонального  

харчування та інших 

чинників здорового способу 

життя.   

 

ПРН 9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПРН 15. 

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

  Визначати функціональний стан 

організму людини та  

обґрунтовувати вибір засобів 

профілактики перенапруження 



систем організму осіб, які 

займаються фізичною культурою 

і спортом.  

ФК 7. Здатність  застосовувати  

знання  про  будову  та 

функціонування організму 

людини. 

ПРН 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 14. 

   

Демонструвати готовність до 

зміцнення особистого та 

громадського здоров'я шляхом  

використання  рухової  

активності  людини  та  інших  

чинників здорового  способу  

життя,  проведення  

роз’яснювальної  роботи  серед  

різних груп населення.   

Застосовувати  у  професійній  

діяльності  знання  анатомічних,  

фізіологічних, біохімічних,  

біомеханічних  та  гігієнічних  

аспектів  занять  фізичною 

культурою і спортом.   

ФК 9. Здатність  надавати  

долікарську  допомогу  під  

час виникнення невідкладних 

станів.  

ПРН 16. Надавати  долікарську  медичну  

допомогу  при  невідкладних  

станах  та патологічних процесах 

в організмі людини.   

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність 

вчитися та 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

Доносити нову  

фахову 

інформацію. 

Відповідальність за   

застосування 

власного досвіду, та 

застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 12. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях 

Уміти 

використовувати   

базові  знання  з  

проведення  

досліджень  

проблем  фізичної  

культури  і спорту 

для розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

завдань.   

Доносити 

фахівцям і 

нефахівцям 

інформацію, 

ідеї, проблеми, 

рішення у сфері 

фізичної 

культури і 

спорту.  

 

Вчитися упродовж 

життя і 

вдосконалювати з 

високим рівнем 

автономності здобуті 

під час навчання 

знання. 

ФК 3. Здатність  до  

організації  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової  

активності 

різних груп 

населення.  

 

Уміти   проводити  

дослідження  

оздоровчо-

рекреаційної  

рухової активності 

 

Вносити 

рекомендації 

щодо 

проведення  

досліджень  

проблем  

фізичної  

культури  і 

спорту, 

Організовувати 

заходи по 

збереженню 

здоров’я у 

професійній 

діяльності 



підготовки та 

оформлення 

наукової праці.  

ФК 4. Здатність  

визначати  

заходи  з  

фізкультурно-

спортивної 

реабілітації  та  

форми  

адаптивного  

спорту  для  осіб,  

що  їх 

потребують.  

 

Уміти оцінювати  

рухову  активність  

людини  та  її  

фізичний  стан,  

складати  та 

реалізовувати  

програми  

кондиційного  

тренування,   

Застосовувати  у  

професійній  

діяльності  

знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  

та  гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом. 

Здійснювати 

управління 

фізкультурно-

оздоровчими 

заходами, вибір  

заходів  з  

фізкультурно-

спортивної  

реабілітації  та 

адаптивного спорту.     

 

ФК 5.   Здатність  

зміцнювати  

здоров’я  людини  

шляхом 

використання  

рухової  

активності,  

раціонального  

харчування та 

інших чинників 

здорового 

способу життя.   

 

Уміти визначати 

функціональний 

стан організму 

людини та  

обґрунтовувати 

вибір засобів 

профілактики 

перенапруження 

систем організму 

осіб, які 

займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом.  

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

здорового  

способу  життя.  

Застосовувати 

проведення  

роз’яснювальної  

роботи для 

зміцнення  здоров’я  

людини    серед  

різних груп 

населення. 

ФК 7. Здатність  

застосовувати  

знання  про  

будову  та 

функціонування 

організму 

людини. 

Уміти 

застосовувати  у  

професійній  

діяльності  знання  

анатомічних,  

фізіологічних, 

біохімічних,  

біомеханічних  та  

гігієнічних  

аспектів  занять  

фізичною 

культурою і 

спортом.   

Демонструвати 

готовність до 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання  

рухової  

активності  

людини  та  

інших  чинників 

здорового  

способу  життя. 

Проводити 

роз’яснювальної, 

профілактичної 

роботи  серед  різних 

груп населення з 

метою 

здоровʼязбереження..   

 

ФК 9. Здатність  

надавати  

долікарську  

допомогу  під  

час виникнення 

невідкладних 

станів.  

 

Уміти визначати 

необхідність 

надання 

долікарської 

медичної  допомоги  

при  невідкладних  

станах  та 

патологічних 

процесах в 

організмі  

людини.   

Визначати 

засоби допомоги 

та профілактики 

перенапруження 

систем 

організму осіб, 

які займаються 

фізичною 

культурою і 

спортом. 

Обирати головні 

підходи та засоби 

збереження життя, 

здоров’я та захисту 

людей в умовах 

загрози і виникнення 

небезпечних та 

надзвичайних 

ситуацій. 



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар
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к
і 

(п
р
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ти
ч
н

і)
 

Л
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о
р
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о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ь
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ц
і
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д
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ь

н
і 
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н
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С
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д

и
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н
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Л
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ц
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С
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ін
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к
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р
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ч
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К
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д
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в
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у
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ь

н
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С

ам
о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. Вступ. Завдання курсу 

основи медичних знань. 

Здоров’я та 

захворювання. Лікарські 

препарати та організм 

людини 

4 2 2 _ _ _ 5 1 0,5 0,5 _ _ _ 10 

2. Основні захворювання 

серцево-судинної 

системи та органів 

дихання. Невідкладні 

стани та надання в них 

медичної допомоги 

8 4 4 _ _ _ 5 1 0,5 0,5 _ _ _ 10 

3. Перша медична 

допомога при гострих 

отруєннях. 

6 2 4 _ _ _ 5 1,5 0,5 1 _ _ _ 10 

4. Перша медична 

допомога при порушенні 

свідомості 

4 2 2 _ _ _ 5 1,5 0,5 1 _ _ _ 10 

5. Інфекційні хвороби та 

імунітет 

6 2 4 _ _ _ 6 1 0,5 0,5 _ _ _ 10 

6. Інфекційні хвороби 

шлунково-кишкового 

тракту та роль 

санітарної культури 

людини. 

6 2 4 _ _ _ 6 1 0,5 0,5 _ _ _ 10 

7. Дитячі інфекції та 

запобігання їм. 

4 2 2 _ _ _ 6 1 0,5 0,5 _ _ _ 12 

8. Венеричні хвороби. 

Профілактика кров’яних 

інфекцій та СНІДу. 

8 4 4 _ _ _ 6 1 0,5 0,5 _ _ _ 10 

9. Травми та їх види, 

ускладнення, дитячий 

травматизм. 

6 4 2 _ _ _ 6 1,5 1 0,5 _ _ _ 12 

10. Долікарська медична 

допомога в загрозливих 

для життя станах при 

травмах та нещасних 

випадках. 

6 4 2 _ _ _ 6 1,5 1 0,5 _ _ _ 10 

Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

_ _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ 4 

Разом: 60 28 30 _ 2 _ 60 12 6 6 _ _ _ 108 

 

 

 

 



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1.  Вступ. Завдання курсу основи медичних знань. Здоров’я та захворювання. Лікарські 

препарати та організм людини 

Значення вивчення студентами педагогічних вузів дисципліни основ медичних знань та 

долікарської допомоги. Поняття про здоров’я та хворобу. Визначення ВООЗ. Поняття про 

види та дію лікарських препаратів на організм людини. Способи і види введення лікарських 

препаратів.  

    

Тема 2 . Основні захворювання серцево-судинної системи та органів дихання. Невідкладні 

стани та надання в них медичної допомоги. 

Бронхіальна астм. Симптоми, ознаки. Перша медична допомога. 

Гострий бронхіт, пневмонія, ознаки, принципи лікування, профілактика. 

Основні ознаки серцевої недостатності. Ішемічна хвороба серця. Стенокардія та інфаркт 

міокарду. Перша медична допомога. 

 

Тема 3.  Перша медична допомога при гострих отруєннях. 

Види отруєнь. Ознаки гострого отруєння. Отруєння грибами, рослинами. 

Отруєння алкоголем. Отруєння засобами побутової хімії і лікарськими препаратами. Засоби 

невідкладної допомоги, промивання шлунку. 

Догляд за хворою дитиною. Показники  життєдіяльності організму. Вимірювання 

температури тіла, пульсу, дихання та артеріального тиску. Техніка вимірювання, оцінка  

отриманих показників. 

 

Тема 4. Перша медична допомога при порушенні свідомості. 

Діабетична та гіпоглікемічна коми. Причини, ознаки, невідкладна допомога. 

Епілепсія. Епілептичний напад. Ознаки, невідкладна допомога.  

Істеричний напад. Ознаки. невідкладна допомога.  

Тепловий та сонячний удари, ознаки, засоби невідкладної допомоги та профілактика. 

Непритомність та колапс. Ознаки, причини та профілактика. Принципи невідкладної  

допомоги. 

 

Тема 5. Інфекційні хвороби та імунітет. 

Поняття про інфекційні або заразні захворювання епідемічний процес 

Класифікація інфекційних захворювань. Поняття про імунітет, види. Алергічні реакції, 

профілактика. Фактори ризику та запобігання.  

 

Тема 6. Інфекційні хвороби шлунково-кишкового тракту та роль санітарної культури 

людини. 

Дизентерія, основні ознаки захворювання. Поняття про лікування та профілактику. 

Харчові токсикоінфекції..Черевний тиф. Збудники, джерела інфекції. 

Вірусний гепатит. Шляхи передачі, ознаки. Ускладнення. Принципи профілактика, 

лікування. .Холера. Шляхи передачі, ознаки. Ускладнення. Принципи профілактика, 

лікування. 

 

Тема 7. Дитячі інфекції та запобігання їм. 

Кір, епідеміологія, та клінічні ознаки. Принципи лікування та профілактика. 

Скарлатина, епідеміологія, та клінічні ознаки. Принципи лікування та профілактика. 

Вітряна віспа епідеміологія, та клінічні ознаки. Принципи лікування та профілактика. 

Коклюш епідеміологія, та клінічні ознаки. Принципи лікування та профілактика. 

Дифтерія епідеміологія, та клінічні ознаки. Принципи лікування та профілактика. 

 



Тема 8. Венеричні хвороби. Профілактика кров’яних інфекцій та СНІДу. 

Сифіліс, збудник, джерела інфекції, шляхи передачі. 

Періоди сифілісу, ускладнення. Профілактика. 

Гонорея. Збудник, джерела інфекції, шляхи передачі. Симптоми. 

Особливості перебігу гонореї у чоловіків, жінок, дівчат. 

Трихомоніаз. Профілактика. 

 

Тема 9. Травми та їх види, ускладнення, дитячий травматизм. 

Травми, їх види, ускладнення. 

Травматичний шок, причини, ознаки, перша медична допомога. 

Дитячий травматизм, види, профілактика. 

Види закритих ушкоджень. Удари, причини, ознаки, перша медична допомога. 

Розтяги і розриви зв’язкового апарату, причини, ознаки, перша медична допомога. 

Вивихи, види, причини, ознаки, перша медична допомога.Травматичний токсикоз причини, 

ознаки, перша медична допомога. 
 

Тема 10. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах при травмах та 

нещасних випадках.  

Опіки, види, ступені опіків. Хімічні опіки. Невідкладна допомога. 

Відмороження, основні ознаки. Невідкладна допомога профілактика. 

Електро травма. Потоплення. Заходи невідкладної допомоги. 

Перша медична допомога при укусах диких, домашніх тварин, отруйних змій і комах. 

 
5.2. Тематика практичних занять. 

Тема 1.   Застосування  лікарських речовин. Температура, пуліс, артеріальний тиск  дихання. 

Методика іх визначення  і оцінка  показників, засоби дії на  кровообіг. 

Тема 2.    Склад  і будова   кісток.  

Тема 2.    Перша медична  допомога  при гострих  отруєннях дорослих   та  дітей.                  

Тема 3.    Невідкладна  допомога  при зупинці  дихання та  кровобігу. 

Тема 4.   Переломи кісток у дітей та дорослих. Перша медична  допомога. Етапи 

транспорування. 

Тема  5.  Перша медична допомога при несчасних  випадках  (опіки, відмороження, 

електротравми).. 

Тема 6.  Перша медична допомога при порушенні свідомості. 

Тема 7.   Види закритих ушкоджень. 

Тема 8.   Залозі  внутрішньої   секреції. 

Тема  9.   Венеричні хвороби. Профілактика кров’яних інфекцій та СНІДу.  

Тема 10.   Серцева недостатність. Гіпертонія. 

Тема 11. Дитячі інфекції.  

Тема 12  Засоби впливу на кровообіг, технологія застосування. Показання та 

протипоказання. 

Тема 14.  Реанімація. Правила та техніка виконання.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 

 

Вид роботи 

 

Кількість 

годин 

Форми звітності 

 

денна заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу  8 20 конспект, словник 

2 Підготовка до практичних занять 18 28 конспект, протокол 

3. Підготовка до проміжного контролю 4 4 модульна контрольна робота 

4. Підготовка до підсумкового контролю 5 10 іспит 

5. Виконання індивідуальних завдань:     



-  підготовка доповіді;  

- підготовка реферату;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження. 

5 

10 

10 

10 

26 

22 

Доповідь 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 60 108  

 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика доповіді 

1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення 

функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити етапи 

невідкладної допомоги при відкритих пошкодженнях: 

https://pidruchniki.com/76852/meditsina/ekstrena_medichna_dopomoga 

2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, 

рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з 

урахуванням обраного виду спорту Доступно:  http://kts-

osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68 

Теми рефератів  

  

1 Надання першої медичної допомоги в невідкладних станах, які виникають у 

процесі сечовиділення та захворювань системи травлення 

2 Попередження інфекційних хвороб органів дихання. Догляд за хворим. 

3 Профілактика кров’яних інфекцій. СНІДу. Висипного тифу. 

4 Поняття про десмургію. 

5 Кровотечі у дітей і дорослих. Методи їх зупинки. 

6 Відкриті ушкодження. Перша медична допомога. 

7 Перша медична допомога при ушкодженнях голови, шиї, хребта, грудної клітки. 

8 Долікарська медична допомога при невідкладних станах, що виникають при 

захворюваннях системи травлення. 

9 Наркоманія, токсикоманія. Профілактика та шляхи боротьби. 

10 Психоневрологічні порушення та стресові стани у дітей. 

11 Туберкульоз, профілактика та запобігання. 

12 Холера – особливо небезпечна хвороба. 

13 Дитячі інфекції – епідемічний паротит, краснуха. 

14 Попередження шкіряних захворювань, педикульозу та гельмінтозу. 

15 Нетравматичні кровотечі. 

16 Гігієна шкіри, вух, очей. 

17 Раціональне харчування дітей різного віку. 

18 Надання першої медичної допомоги, що виникають в невідкладних станах у 

процесі сечовиділення та захворювання системи травлення. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення навчальних 

матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю Екзамен 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання студентом 

завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з навчальною літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його 

презентації. 

https://pidruchniki.com/76852/meditsina/ekstrena_medichna_dopomoga
http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68
http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=68


Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Дайте визначення серцевій недостатності, опишіть основні причини 

2. Опишіть етапи невідкладної допомоги при втраті свідомості. 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 задовільно 

1-25 не задовільно 

 

Схема розподілу балів 

Для іспиту 

 

Максимальна 

кількість балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи з 

ваговим коефіцієнтом 

0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль) – за 

результатами іспиту з 

ваговим коефіцієнтом 

0,5 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль)  

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 



задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематиці обраної теми.  

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами проведеного іспиту  з урахуванням 

поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-сервіс Google 

Classroom. 
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