




ВСТУП 
Робоча програма навчальної дисципліни “ Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень” 

складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)        першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти      

                                                                                               

галузь знань     1201 «Медицина»_________                               

спеціальність   120102 Лабораторна діагностика  

освітня програма «Лабораторна діагностика» 

 

Опис навчальної дисципліни (анотація)   
Дисципліна «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень”  є складовою підготовки фахівців 
освітнього рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Лабораторна діагностика» та «Дієтологія». 
Одним з важливих розділів становлення та розвитку сучасної медицини є достатня об'єктивність 
якості  лабораторних досліджень, своєчасне забезпечення практичних  лікарів необхідною сучасною 
лабораторною  інформацією. Викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою 
результатів досліджень” забезпечить майбутнього лікаря-лаборанта знаннями стосовно організації 
роботи лабораторної служби та клініко-діагностичної лабораторії (КДЛ), а також проведення 
внутрішнього та зовнішнього контролю якості. 
 
Предмет навчальної дисципліни  «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень” охоплює 
вивчення понять, термінології та організаційних аспектів в роботі сучасної КДЛ та забезпечення 
точних, надійних та об’єктивних клінічних лабораторних досліджень. Предмет вчить принципам 
організації лабораторної справи, основам діяльності та контролю якості КДЛ, визначенню необхідних 
виробничих потреб КДЛ.  
 

Міждисциплінарні зв’язки: Основою для вивчення дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою 
результатів досліджень” є обов'язкові курси навчання "Медична хімія", "Цитологія та гістологія", 
"Аналітична хімія", "Техніка лабораторних робіт", "Медична та біологічна фізика". Крім того 
дисципліна має тісні зв’язки з методологією та організацією наукових досліджень, професійною та 

корпоративною етикою, медичною статистикою. ««Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 
досліджень” сприяє вивченню студентами клінічних, гігієнічних та соціальних дисциплін; передбачає 
формування умінь застосувати знання з організації  роботи лабораторної служби та КДЛ в процесі 
подальшого навчання та у професійній діяльності. Дисципліна закладає фундамент для подальшого 
засвоєння студентами знань та вмінь у вивченні наступних фахових предметів.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. «“ Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень” 

 – обов'язкова дисципліна, метою якої є набуття студентом знань та професійних вмінь з діагностики та 
лабораторної діагностики найбільш поширених інфекційних хвороб дитячого віку, необхідних для 



організації роботи лабораторної служби з дотриманням принципів медичної етики та 
деонтології,набуття студентом професійних вмінь з ведення медичної документації. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Інфекційні хвороби з оцінкою 
результатів досліджень”є  

1) засвоєння основних теоретичних знань з найбільш поширених інфекційних хвороб; 
2) оволодіння теоретичними основами діяльності клініко-діагностичної лабораторії; 
3) оволодіння практичними навичками та вміннями лабораторної діагностики інфекційних     

захворювань; 
4) оволодіння методичними та теоретичними основами роботи з медичною та нормативно-

технічною документацією; 
5) оволодіння основами контролю якості роботи лабораторії. 

 
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах 
результатів навчання у Стандарті). 

 
Згідно з вимогами Стандарту дисципліна ““ Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 

досліджень”є  

” забезпечує набуття студентами компетентностей:  

 інтегральна:  
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у процесі навчання з дисципліни 

 «““ Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень” 

  
 

   загальні: 
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 
 здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді, навички         

міжособистісної взаємодії; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим;  
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються;  
  визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
 здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

другою мовою 

 спеціальні (фахові, предметні): 
 вміння заповнювати та вести медичну документацію, працювати з нормативно-технічними 

документами; 

 розуміння виробничих потреб та складання планів роботи персоналу КДЛ;  

 організація процесу роботи в КДЛ шляхом групування однотипних досліджень відповідно 
до методик; 



 вміння робити висновки і пропозиції щодо діяльності КДЛ із надання медичних послуг на 
основі досліджень ринку медичних послуг методами маркетингу; 

  організація та проведення внутрішньо- та між лабораторного контролю якості КДЛ. 
 
Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриці 

компетентностей”. 
 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за 
спеціальністю Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень”, що 
передбачає проведення досліджень і/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні компетентності 

1 Здатність 
застосовувати 
знання з у 
практичних 
ситуаціях. 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, які 
набуті у процесі 
навчання 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх обґрунтову-
ють до фахівців 
та нефахівців 

Відповідати за  
прийняття рішень у 
складних умовах 

2 Знання та 
розуміння 
предметної 
області дитячих 
інфекційних 
хвороб 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести відпові-
дальність за 
професійний роз-
виток, здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання з висо-
ким рівнем авто-
номності 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування, 
здатність 
працювати в 
команді, 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування 
для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовува-
ти стратегії 
спілкування та 
навички між-
особистісної 
взаємодії 

Нести відпові-
дальність  
за вибір та тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність до Знати способи Вміти Встановлювати Нести відпові-



абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим 

аналізу, синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

аналізувати 
інформацію, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
отримувати 
сучасні знання 

відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей 

дальність за 
своєчасне набуття 
сучасних знань 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати спеціальні 
знання в галузі 
інформаційн их і 
комунікаційн их 
технологій, що 
застосовують ся 
у професійній 
діяльності 
фельдшера-
лаборанта 

Вміти вико-
ристовув ати 
інформаційні 
та комуніка-
ційні техно-
логії у 
професійній 
діяльності 
середнього 
медичного 
персоналу 

Використов 
увати 
інформаційн і та 
комунікацій ні 
технології у 
професійній 
діяльності. 

Нести відповідаль- 
ність за 
використання 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

6 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконуваних 
робіт 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості діяльності 

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання 
робіт 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт 

Нести відпові-
дальність за якісне 
виконання  
робіт 

7 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти 
визначити мету 
та завдання 
бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

8 Визначеність і 
наполегливіст ь 
наполегливі 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків 

Знати обов'язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти 
визначити мету 
та завдання 
бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконання 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов'язків 

Відповідати за 
якісне виконання 
поставлених 
завдань 

9 Здатність 
спілкуватися 
рідною мовою як 
усно,так і 
письмово; 

Мати досконалі 
знання рідної 
мови та базові 
знання іноземної 
мови 

Вміти 
застосовувати 
знання рідної 
мові, як усно 
так і письмово, 

Використовуват
и при фаховому 
та діловому 
спілкуванні та 
при підготовці 

Нести 
відповідальніст ь за 
вільне володіння 
рідною мовою, за 
розвиток 



здатність 
спілкуватись 
другою мовою 

вміти 
спілкуватись 
іноземною 
мовою 

документів рідну 
мову. 
Використовуват
и іноземну мову 
у професійній 
діяльності 

професійних знань. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1 Здатність до 
оцінювання 
результатів 
лабораторни
х досліджень 

Мати 
спеціалізован
і знання про 
закономірнос
ті розвитку 
та протікання 
захворювань 
у дітей, знати 
стандартні 
методики 
проведення 
лабораторни
х досліджень 

Вміти 
аналізувати 
результати 
лабораторни
х досліджень 
та на їх 
підставі 
оцінювати 
інформацію 
щодо 
діагнозу 
хворого  

Обґрунтован
о призначати 
та оцінювати 
результати 
лабораторни
х досліджень  

Нести 
відповідальні
сть за 
прийняття 
рішення 
щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторни
х досліджень

 

Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
                                                    знати:  
 

         - Етіологію інфекційних захворювань 

         - Епідеміологічні особливості інфекційних хвороб. 

         - Клініку інфекційних захворювань, основні синдроми. 

         -.Методи лабораторної діагностики,їх інтерпретацію 

 структуру і функції клініко-діагностичної лабораторії; 

 функціональні обов’язки фельдшера-лаборанта при роботі з інфекційними 
хворими 

 методичні основи організації контролю якості роботи лабораторії; 

 методи  клінічних лабораторних досліджень 

 біоетичні та соціально-психологичні аспекти праці у  клініко-діагностичній  
лабораторії; 

 основи біобезпеки. 



                                                              вміти:  
 

                     Дотримуватись основних правил роботи біля ліжка інфекційного хворого . 
                     Зібрати анамнез захворювання. 
                     3ібрати спрямований епідеміологічний анамнез. 
                    Провести клінічне обстеження , виявити симптоми і синдроми, які дозволять запідозрити інфекцію. 
                    Провести диференціальний діагноз даного хворого. 
                    Скласти план  лабораторного обстеження (загально-клінічні, біохімічні, серологічні дослідження) 

 Заповнювати та вести медичну документацію, працювати з нормативно-технічними документами; 
. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Викладається у 7семестрі ІV-го курсу денної форми навчання в обсязі – 120 год. (4 кредити 
ECTS) зокрема: лекції – 24 год., практичні заняття – 34  год., самостійна робота – 60 год., консультації 
– 2 год. У курсі передбачено 4 змістових модулі. 

 
          3.   Структура навчальної дисципліни 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

 
Самостійна 

робота 
                          Змістовий модуль 1 – 

 Інфекція.Загальні відомості про інфекційні хвороби 

1 
 

Вступ. 
Тема1 .Інфекційний процес.Інфекційне 
захворювання.Поняття про антропонози, 
зоонози,особливо небезпечні інфекції. 

2 - 2 

2 Тема 2.Протиінфекційний імунітет у дітей. - - 8 

3 
Тема 3. Лабораторна діагностика бактеріальних 
інфекцій. 2 - 4 

4 Тема 4.Лабораторна діагностика вірусних 
інфекцій. 2 - 2 

     
     

                  Змістовий модуль 2- Інфекції,зумовлені вірусами. 

5 
Тема 5. Герпесвірусні інфекції.Інфекція,спричинена 
вірусом простого герпесу. 

- 2 2 

6 
Тема 6. Вітряна віспа,оперізувальний 
герпес.Клінічні форми.Лабораторна діагностика 

- 2 2 

7 
Тема 7. Кір,Краснуха.Клініка.Лабораторна 
діагностика 

2 2 2 

8 Тема 8.Ентеровірусна інфекція.Клінічні 
форми.Лабораторна діагностика. 2 2 2 

9 
Тема 9.Епштейна-Бар вірусна інфекція.Клінічні 
форми.Лабораторні маркери гострої та хронічної - 2 2 



форм. 

10 Тема 10. Грип та ГРВІ.Клініка,лабораторна 
діагностика. 2 2 2 

     

 
 

 
 

 
 

 

11. 
 

.  Тема 11.  ТОRCH-інфекції.Клініка,клінічні 
форми.Лабораторна діагностика. 2 4 4 

12 Тема12.Поліомієліт.Клінічні форми.Діагностика. 2 2 4 

13 
Тема 13. ВІЛ/СНІД. Клініка,лабораторна 
діагностика. 2 2 4 

        Змістовий модуль 3-Гострі кишкові Інфекції. 
                    Вірусні гепатити. 

14 

Тема 14. Загальна характеристика ГКІ.Вірусні 
діареї(ротавірусна інфекція,норо вірусна 
інфекція,інфекції,спричинені іншими 
вірусами).Клініка,форми.Вірусні гепатити. 

2 2 4 

15 
Тема 15. Бактеріальні кишкові інфекції .Клінічні 
форми.Лабораторна діагностика 

- 4 4 

 
   Змістовий модуль 4 
.Інфекції,зумовлені  бактеріями 

   

16. 
Тема 16 .Менінгококова інфекція..Клінічні 
форми.Лабораторна діагностика. 2 2 4 

17. 
Тема 17.Гострий тонзилофарингіт. 
,диф.діагностика.Дифтерія,клінічні форми. 2 2 4 

18. 
Тема 18.Кашлюк,клінічні форми.Лабораторна 
діагностика..Скарлатина.Клінічні 
форми.Діагностика,лабораторна діагностика. 

 2 4 

     
 Модульна  контрольна  робота  2  

 
Консультації 2   

 
 ВСЬОГО 24 34 60 

 
4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальні відомості про інфекційні хвороби.Клінічна характеристика інфекційної 
хвороби.Основні відомості про епідеміологію інфекційного процесу. 

2 

2 Лабораторна діагностика  бактеріальних 
інфекцій(мікроскопічний,бактеріологічний,бактеріоскопічний,серологічний 
методи) 

2 



3 Лабораторна діагностика вірусних інфекцій(ІФА,ПЛР,серологічні методи) 2 
4 Крапельні інфекції.Кір.Краснуха.Клініка.Діагностика результатів лабораторних 

досліджень 
2 

5 Ентеровірусна інфекція.Клінічні форми..Діагностика результатів лабораторних  2 
6 Грип та ГРВІ.Класифікація клінічних форм.Методи лабораторної діагностики. 2 
7 TORCH  інфекції.Токсоплазмоз.Цитомегаловірусна інфекція.Простий 

герпес.Краснуха вроджена.Лабораторна діагностика. 
2 

    
8 

Поліомієліт.Етіологія,патогенез.Клінічні форми.Непаралітичні та паралітичні 
форми.Методи лабораторної діагностики. 

2 

9 ВІЛ/ СНІД інфекція.Клініка,клінічні стадії.Лабораторна діагностика   2 
10 Вірусні діареї(ротавірусна інфекція,норо вірусна інфекція,інфекції,спричинені 

іншими вірусами) Лабораторна діагностика вірусних 
інфекцій(ІФА,ПЛР,серологічні методи) 

2 

11 Менінгококова інфекціяКлініка.Діагностика результатів лабораторних 
досліджень 

2 

12 Гострий тонзилофарингіт,диф.діагностика.Дифтерія,клінічні форми.Методи 
лаб.діагностики   

2 

 
 

                                                                                  
5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Герпесвірусні інфекції.Простий герпес 1 та 2 типу.Лабораторна діагностика 2 
2 Кір.Краснуха,особливості ранньої діагностики.Лабораторна діагностика,методи. 2 
3 .Оперізувальний герпес.Вітряна віспа.Клініка,форми.Лабораторна  діагностика 2 
4 Ентеровірусна інфекція.Клінічні форми.Лабораторна діагностика. 2 
5 Епштейна- Бар вірусна інфекція.Цитомегаловірусна 

інфекція.Клініка.Лабораторна діагностика. 
2 

6 Грип та ГРВІ.Клінічні форми.Лабораторна діагностика.Експрес діагностика  2 
7 TORCH-інфекції.Клініка,клінічні форми..Прегравідарна діагностикаДіагностика 

у вагітних.Лабораторна діагностика. 
2 

8 Поліомієліт.Клініка,клінічні форми.Вакцинасоційований 
поліомієліт.Лабораторна діагностика. 

2 

9. ВІЛ/ СНІД.Клінічні форми.Особливості перебігу.СНІД індикаторні 
захворювання.Серологічні маркери. 

2 

10 Вірусні діареї.Ротавірусна  та норовірусна інфекції.КлінікаЛабораторна 
діагностика,методи експрес- діагностики. 

2 

11 Шигельози.Клініка,форми.Лабораторна  діагностика 2 
12 Сальмонельози.Клінічні форми.Еширіхіози.Клінічні форми.Лабораторна 

діагностика.Експрес-діагностика ГКІ. 
2 

13 Менінгококова інфекція.КлінікаКлінічні форми.Лабораторна діагно стика. 2 
14 Гострий тонзилофарингіт.Етіологія.Вірусні та бактеріальні 

тонзилофарингіти..Клінічні форми.Лабораторна діагностика.Експрес діагностика  
2 



15 Дифтерія.Клініка,клінічні форми.Особливості ранньої діагностики.Лабораторна 
діагностика.Бактеріоскопічні та бактеріологічні методи. 

2 

16 Скарлатина Клінічні формиЛабораторна діагностика. 2 
17 Кашлюк. Клінічні формиЛабораторна діагностика. 2 

 
 
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Класифікація інфекційних хвороб.Механізми передачі інфекції. 2 
2 Імуніте.т проти бактерій,що розмножуються позаклітинно. 2 
3 Імунітет проти  внутрішньоклітинних бактерій. 2 

4 Противірусний імунітет. 2 
5 Технічне оснащення сучасної  КДЛ. Основні принципи функціонування і типи 

технологічних пристроїв, використовуваних   для   автоматизованих   досліджень. 
2 

6 Лабораторні методи дослідження бактеріальних інфекцій. 2 
7 Узагальнені вимоги до взяття,зберігання і транспортування матеріалу  2 
8 Охорона  праці  та  техніка  безпеки  роботи  в  лабораторії. 2 
9 Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій. 2 
10 Методи лабораторної діагностики герпесвірусних інфекцій.. 2 
11 Методи лабораторної діагностики вітряної віспи,оперізувального герпесу. 2 
12  Методи лабораторної діагностики кору,краснухи.. 2 
13 . Методи лабораторної діагностики ентеровірусних інфекцій. 2 
14 Методи лабораторної діагностики ЕВV.CMV інфекції. 2 
15 Методи лабораторної діагностики грипу та ГРВІ.Експрес методи.(ІХА,РІФ). 2 
16 Методи лабораторної діагностики TORCH інфекцій 4 
17 Методи лабораторної діагностики поліомієліту 4 
18 Методи лабораторної діагностики ВІЛ/ СНІДу 4 
19 Ме.тоди лабораторної діагностики вірусних діарей.Експрес -методи. 2 
20 Методи лабораторної діагностики вірусних гепатитів( ВГА,ВГВ,ВГС) 2 
21 Методи лабораторної діагностики бактеріальних 

інфекцій(сальмонельозу,шигельозу,ешерихіозу) 
4 

22 Методи лабораторної  діагностики гострого тонзилофарингіту 2 
23 Методи лабораторної діагностики дифтерії.. 2 
24 Методи лабораторної діагностики скарлатини. 2 
25 Методи лабораторної  діагностики кашлюка 2 
26 Деонтологія та принцип лікарняної таємниці. 2 

 
7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій,  написання рефератів. 
 
8. Завдання для самостійної роботи: підготовка презентацій або рефератів за темами практичних 

занять. 
 

9. Методи навчання Словесні – розповідь, пояснення, інструктаж; наочні – демонстрація, 



ілюстрація; практичні – практична робота, задачі. За характером логіки пізнання використовуються такі 
методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем 
самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково- пошуковий, 
дослідницький. 

10. Методи контролю:  
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до його конкретних 

цілей. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної 
підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань, включаючи 
компетентно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, письмова відповідь на 
запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне практичне заняття, яка є комплексною та 
включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. Самостійна робота студентів, 
яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному занятті. 

Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів 
шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні практичних та індивідуального завдань 
та результатів окремих тестів. 

 
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних 

навичок, тестовий контроль, письмова відповідь на відкрити питання. Оцінка за залік виставляється як 
сума всіх семестрових оцінювань. Для отримання позитивної оцінки є обов’язковим написання 
модульної контрольної роботи та відпрацювання всіх практичних  робіт. 

 
Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 
 
 
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 
 

Форми семестрового 
оцінювання 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 
 

Min. – 
15 

балів 

Max. 
– 20 
балів 

Min. – 
25 балів 

Max. – 
40 

балів 

Min. – 
10балі

в 

Max. – 
20 

балів 

Min. – 
10 

балів 

Max. – 20 
балів 

Усна відповідь 1 3 2 3     

Доповнення 1 2 1 2     

Презентації    7 10     

Демонстрація 
практичних навичок 

5 10 3 5     

Модульна контрольна 
робота 1 18 30       

Модульна контрольна 
робота 2  3       



 
 

 Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Підсумкова оцінка 

Кількість 
навчальних годин / 

кредитів 

22/0,7 56/1,7 16/0,53 22/0,7  

Кількість тем / їхні 
номери 

4/ 1-4 9/ 5-13 2/14-15 3/16-18  

Мінімум     60 

Максимум     100 

 
 
 
 

Єдина шкала оцінок для студентів: 
 

        Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 
А 
B 
C 
D 
E 

Найкращі 10%  студентів 
Наступні 25 % студентів 
Наступні 30 % студентів 
Наступні 25 % студентів 
Останні 25 % студентів 

FX 
F 

Повторне перескладання 
Обов’язковий повторний 
курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 А 
Добре / Good 75-89 В, С 

Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 

0-34 
F 

 
13. Методичне забезпечення (навчальний контент): конспект та плани практичних  занять, завдання 
для самостійної роботи, питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і 
вмінь студентів.    
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дітей».К. Здоров`я.-2000.-418с. 

 
              Додаткова. 
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