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1. Мета – метою викладання дисципліни є здобуття та поглиблення знань, умінь, 

навичок та інших компетентностей з питань ендокринології, необхідних у 

професійній діяльності. Мета створення у студентів цілісного уявлення про 

ендокринну систему, глибоке знання всіх захворювань ендокринних залоз, в першу 

чергу цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, надниркових залоз, 

невідкладних станів при них. Основою є здобуття у навичках опитування та 

клінічного обстеження пацієнта, діагностиці, проведенні диференціальної 

діагностики, лікуванні та профілактиці захворювань ендокринної системи, 

діагностуванні та наданні екстреної медичної допомоги при невідкладних станах. 

Засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-практичних 

дисциплін; формує вміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів в 

процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів 

доказової медицини. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», 

«Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», 

«Внутрішня медицина в тому числі ендокринологія, медична генетика, клінічна 

фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби», «Педіатрія з 

дитячими інфекційними хворобами», «Хірургія у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія», 

«Акушерство і гінекологія», «Соціальна медицина, громадське здоров'я», «Неврологія», 

«Урологія», «Оториноларингологія», «Офтальмологія», «Медична психологія», 

«Психіатрія, наркологія», «Дерматологія, венерологія», «Епідеміологія та принципи 

доказової медицини», «Фтизіатрія», «Екстрена та невідкладна медична допомога». 

 

2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни 

та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої 

медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі ендокринології, 

медичної генетики, клінічної фармакології, клінічної імунології та алергології, професійних 

хвороб, педіатрії з дитячими інфекційними хворобами, хірургії у тому числі дитячої 

хірургії, нейрохірургії, акушерства і гінекології, епідеміології та принципів доказової 

медицини та ін. дисциплін для рішення конкретних науково-практичних задач; працювати 

з науковою та науково-методичною літературою. 

 

3. Володіння елементарними навичками системного аналізу. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Програма дисципліни „Ендокринологія”, викладання якої здійснюється на 6 

курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики 

найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та 

стосуються діагностики, диференційної діагностики, лікування, необхідності 

здорового способу життя і профілактики основних хвороб ендокринної системи. 

Тематичний план практичних занять та самостійної роботи розкривають проблемні 

питання ендокринології. Також передбачено оволодіння/ознайомлення з 

процедурами, що найчастіше застосовуються для діагностики та лікування хвороб 

ендокринної системи. 
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4. Завдання (навчальні цілі): 

● Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації 

хворих з ендокринною патологією 

● Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;  

● Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань 

ендокринної системи. 

● Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань 

ендокринної системи. 

● Складати план обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної 

системи, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних 

діагностичних методів і визначати показання та протипоказання для їх 

проведення, можливі ускладнення. 

● На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження 

обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях 

ендокринної системи. 

● Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 

основних захворюваннях ендокринної системи. 

● Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця. 

 

Навчальна дисципліна «Ендокринологія» формує засади для подальшого вивчення 

студентом дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого 

навчання та у професійній діяльності. 

 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Ендокринологія» забезпечує набуття 

студентами наступних компетентностей:  

● інтегральна:  

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов та вимог.  
 

● загальні: 

o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

o Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

o Здатність спілкуватись англійською мовою. 

o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
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● спеціальні (фахові, предметні): 

o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати 

клінічні данні. 

o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та 

інструментальних досліджень та оцінки їх результатів. 

o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

o Навички виконання медичних маніпуляцій. 

o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм. 

o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/ 

або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання    

Знати 

1.1. Мати спеціалізовані знання про 

людину, її органи та системи, знати 

методики та стандартні схеми 

опитування та фізикального 

обстеження пацієнтів з хворобами 

ендокринної системи. 

Самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.2. Знати стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

хворих із хворобами ендокринної 

системи. 

Практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.3. Знати алгоритми діагностики 

хвороб ендокринної системи; 

алгоритми виділення провідних 

симптомів або синдром попередніх 

та клінічних діагнозів, методи 

лабораторного та 

інструментального обстеження. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 

1.4. Знати про етичні та юридичні 

норми; алгоритми та стандартні 

схеми визначення режиму праці та 

відпочинку при лікуванні, на 

підставі попереднього та клінічного 

діагнозу хвороб ендокринної 

системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

10 

1.5. Знати алгоритми та стандартні 

схеми лікування хвороб 

ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

6 

1.6. Знати систему офіційного 

документообігу в професійній 

роботі лікаря, включаючи сучасні 

комп’ютерні інформаційні 

технології. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 
виконання 

практичних робіт; 

оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 
доповнень 

6 
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Вміти 
2.1. Вміти провести бесіду з пацієнтом з 

хворобою ендокринної системи; на 

підставі алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні 

методики, провести фізикальне 

обстеження пацієнта. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання 

презентації / доповіді 

10 

2.2. Вміти аналізувати результати 

лабораторних та інструментальних 

досліджень та на їх підставі 

оцінити інформацію щодо 

ендокринологічного діагнозу 

хворого. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 
практичних робіт 

10 

2.3. Вміти визначати принципи та 

характер лікування хвороб 

ендокринної системи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 

практичних робіт; 

оцінювання 
презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

10 

2.4. Вміти призначати харчування під 

час лікування хвороб ендокринної 

системи.  

Практичне 

заняття, 

самостійна 
робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 
виконання 

практичних робіт 

10 

2.5. Вміти оцінити стан здоров’я 

пацієнтів із хворобами ендокринної 

системи. 

Вміти оцінити стан здоров’я 

населення та планувати 

профілактичні заходи. 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль; 

оцінювання 

виконання 
практичних робіт; 

оцінювання 

презентації /доповіді 

10 

Комунікація 
3.1 Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову; іноземну мову у професійній 

діяльності; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання завдань та 

обов’язків 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації /доповіді; 

усних відповідей / 

доповнень 

5 

Автономність та відповідальність 
4.1. Дотримуючись етичних та 

юридичних норм, нести 

відповідальність за прийняття 

обґрунтованих рішень і дій щодо 

правильності встановленого 

синдромного діагнозу 

захворювання 

Самостійна 

робота 

Оцінювання 

презентації / доповіді 
5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  
                                  Результати  навчання  

                                      дисципліни  (код) 

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

Виділяти та ідентифікувати провідні 

клінічні симптоми та синдроми (за 

списком 1); за стандартними 

методиками, використовуючи 

попередні дані анамнезу хворого, дані 

огляду хворого, знання про людину, її 

органи та системи, встановлювати 

найбільш вірогідний нозологічний або 

синдромний попередній клінічний 

діагноз захворювання (за списком 2). 

  + +     + +  + + 

Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи 

обстеження (лабораторні, 

рентгенологічні, функціональні та/або 

інструментальні ) за списком 4, 

пацієнтів із захворюваннями органів і 

систем організму для проведення 

диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

+ +    + + +  +   + 

Встановлювати остаточний клінічний 

діагноз шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення та логічного 

аналізу отриманих суб’єктивних і 

об’єктивних даних клінічного, 

додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики), 

дотримуючись відповідних етичних і 

юридичних норм, під контролем 

лікаря-керівника в умовах лікувальної 

установи (за списком 2. 

  + + + +    + + + + 

Аналізувати та оцінювати державну, 

соціальну та медичну інформацію з 

використанням стандартних підходів 

та комп’ютерних інформаційних 

технологій. 

+ +  + + +  +  + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

 

- семестрове оцінювання:  

1. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.6, 2.2–2.5   – 20 балів / 10 балів 

2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.6,  2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів 

3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.6, 2.3, 3.1 – 10 балів / 5 балів 

4. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.5–1.6, 2.1–2.5  – 60 бали / 30 балів. 

 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Підсумковий контроль проводиться по завершенні курсу практичних занять. Оцінювання 

практичних занять здійснюється протягом семестру. Оцінювання підготовлених 

презентацій/доповідей,  усних відповідей/доповнень проводиться упродовж практичних 

занять.  

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план   

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

Л
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к

ц
ії
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т
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я
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н

а
 

р
о
б
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т
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*
 

1.  
Практичне заняття 1. Цукровий діабет, класифікація, 

етіологія, патогенез, клініка, діагностика. 
 2   

2.  

Самостійна робота. Принципи лікування вагітних, хворих на 

цукровий діабет. Опанування навичками аналізувати дані 

лабораторних методів дослідження (тест толерантності до 

глюкози, глікемічний профіль, С-пептид, НbА1с, ліпіди). 

   9 

3.  
Практичне заняття 2. Цукровий діабет тип 1,сучасні методи 

терапії  
 2   

4.  

Самостійна робота. Режим інсулінотерапії: традиційна, 

інтенсифікована та помпова. Опанування навичками 

інтерпретування глікемічного профілю, рівню глікованого 

гемоглобіну 

   10 

5.  
Практичне заняття 3. Цукровий діабет тип 2, сучасні методи 

терапії 
 2   

6.  

Самостійна робота. Раціональне харчування: фізіологічність, 

енергетична цінність, обмеження рафінованих вуглеводів, 

вживання харчових волокон, мікроелементів, вітамінів. 

   10 

7.  

Практичне заняття 4. Гострі та хронічні ускладнення 

цукрового діабету. Особливості перебігу та лікування цукрового 

діабету у хірургічних хворих, при вагітності 

 2   

8.  

Самостійна робота. Опанування навичками надання медичної 

допомоги хворим з кетоацидозом, при діабетичній 

кетоацидотичній та гіпоглікемічній комах. 

   10 

9.  

Практичне заняття 5. Йододефіцитні захворювання 

щитоподібної залози. 

Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. 

Клініка, діагностика, профілактика та лікування. 

 2   

10.  

Самостійна робота. Йодна профілактика: масова, групова, 

індивідуальна. Значення вживання йодованої солі у профілактиці 

йододефіцитних захворювань Опанування навичками 

трактування даних гормонального обстеження щитоподібної 

залози (ТТГ, Т3, Т4, АТПО). 

   10 

11.  
Практичне заняття 6. Гіпотиреоз та тиреоїдити. 

Класифікація, діагностика, клініка, лікування 
 2   

12.  

Самостійна робота. Гіпотиреоз на тлі аутоімунних 

поліендокринопатій. 

Медико-соціальна експертиза хворих на гіпотиреоз. 

   10 
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13.  
Практичне заняття 7. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. 

Діагностика, лікування. 
 2   

14.  

Самостійна робота. Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження щитоподібної залози (ТТГ, Т3, Т4, 

кальцитонін, АТПО, антитіла до рецепторів ТТГ, 

тиреоглобуліну). Вікові особливості перебігу токсичного зоба у 

дітей та людей похилого віку. 

   10 

15.  

Практичне заняття 8. Рак щитоподібної залози. Класифікація, 

клініка, діагностика, лікування. 

Захворювання прищитоподібних залоз 

 2   

16.  

Самостійна робота. Захворювання прищитоподібних залоз. 

Опанування навичками трактування даних гормонального 

обстеження щитоподібної залози (кальцитонін, тиреоглобуліну, 

антитіла до тиреоглобуліну) 

   10 

26.  

Практичне заняття 9. Захворювання надниркових залоз. 

Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. 

Гормонально-активні пухлини надниркових залоз   

 2   

27.  

Самостійна робота. Визначення природженої гіперплазії кори 

надниркових залоз. Клінічні форми, діагностика, лікування 

Опанування навичками трактування даних гормонального 

обстеження надниркових залоз (АКТГ, кортизол, альдостерон, 

ренін, електроліти крові та метанефрини у сечі). 

   10 

28.  

Практичне заняття 10 Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної 

системи. Ожиріння. 

Захворювання статевих залоз. 

 2   

29.  

Самостійна робота. Опанування навичками визначення ступеня 

ожиріння за ІМТ.Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження (СТГ, ІФР-1, пролактин, 

гонадотропіни, вазопресин) тааналізу сечі за Зимницьким. 

 

 

 

 

 10 

30.  Підсумковий контроль    1 

Всього: 120 годин / 4 кредити 0 20 0 100 

  * За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Практичні заняття – 20 год. 

Самостійна робота – 100 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна 

1. Ендокринологія: підручник (П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко 

та ін.) За ред. професора П.М. Боднара, - Вид. 3, перероб. та доп. – Вінниця. Нова 

Книга, 2013. – 480 с.  

2. Ендокринологія: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закладів / за ред. проф. П.М. 

Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360с.  

3. Невідкладні стани в ендокринології: навч. – метод. посіб. (М.В. Власенко, А.В. 

Паламарчук, В.С. Вернигородський та ін..) – К.: РВХ «ФЕРЗЬ», 2010. – 104с.  

 

Додаткова 

1. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, 

David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p. 

2. Endocrinology: Textbook (Ed. by prof. Petro M. Bodnar. – 2th ed. – Vinnytsia: Нова 

Книга, 2012. – 328 рр. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.osvita.org.ua –  Освітній портал – все про освіту в Україні. 

2. http://nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

3. http://korolenko.kharkov.com – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені 

В. Г. Короленка. 
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	1. Мета – метою викладання дисципліни є здобуття та поглиблення знань, умінь, навичок та інших компетентностей з питань ендокринології, необхідних у професійній діяльності. Мета створення у студентів цілісного уявлення про ендокринну систему, глибоке ...
	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
	1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Анатомія людини», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Гігієна та екологія», «Клінічна біохімія», «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Пропедевтика внутрішньої медицини», «Пропедевтика педіатрії», «В...
	2. Вміння самостійно застосовувати знання з мікробіології, вірусології та імунології, гігієни та екології, клінічної біохімії, патоморфології, патофізіології, пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, внутрішньої медицини в тому числі...
	3. Володіння елементарними навичками системного аналізу.
	3. Анотація навчальної дисципліни:
	Програма дисципліни „Ендокринологія”, викладання якої здійснюється на 6 курсі, передбачає удосконалення знань з актуальних питань теорії та практики найбільш поширених хвороб і синдромів, що зустрічаються в ендокринології та стосуються діагностики, ди...
	4. Завдання (навчальні цілі):
	● Організацію ендокринологічної служби в країні та принципи диспансеризації хворих з ендокринною патологією
	● Роль ендокринної системи в патогенезі захворювань внутрішніх органів;
	● Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань ендокринної системи.
	● Виявляти основні варіанти перебігу та ускладнення основних захворювань ендокринної системи.
	● Складати план обстеження хворих із основними захворюваннями ендокринної системи, обґрунтовувати застосування основних інвазивних та неінвазивних діагностичних методів і визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.
	● На підставі аналізу даних лабораторного та інструментального обстеження обґрунтовувати та формулювати діагноз при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при основних захворюваннях ендокринної системи.
	● Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця.
	Навчальна дисципліна «Ендокринологія» формує засади для подальшого вивчення студентом дисциплін та вміння застосовувати клінічне мислення для подальшого навчання та у професійній діяльності.
	Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (НРК України – 8 рівень), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина» дисципліна «Ендокринологія» забезпечує набуття студентами наст...
	● інтегральна:
	Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується компле...
	● загальні:
	o Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
	o Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
	o Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	o Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.
	o Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
	o Здатність приймати обґрунтовані рішення.
	o Здатність спілкуватись англійською мовою.
	o Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
	● спеціальні (фахові, предметні):
	o Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні.
	o Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх результатів.
	o Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання.
	o Навички виконання медичних маніпуляцій.
	o Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних форм.
	o Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг.
	5. Результати навчання за дисципліною:
	6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання
	7. Схема формування оцінки.
	7.1. Форми оцінювання студентів:
	- семестрове оцінювання:
	1. Підсумковий контроль  – РН 1.1–1.6, 2.2–2.5   – 20 балів / 10 балів
	2. Презентації / доповіді – РН 1.1–1.6,  2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1 – 10 балів / 5 балів
	3. Усні відповіді / доповнення – РН 1.1–1.6, 2.3, 3.1 – 10 балів / 5 балів
	4. Оцінювання виконання практичних занять – РН 1.5–1.6, 2.1–2.5  – 60 бали / 30 балів.
	- підсумкове оцінювання: у формі заліку
	Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не...
	Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є відпрацювання всіх практичних занять.
	Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається.
	7.2. Організація оцінювання:
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