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1. Загальна інформація про викладача 

 

Сиволап Віталій Вікторович, д.мед.н., професор кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії, ЗДМУ  

e-mail: s1966vv@gmail.com 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів 

 

Назва дисципліни: «Основи кардіології та пульмонології (за професійним 

спрямуванням)». 

Код навчальної дисципліни: ОК 17. 

Кількість кредитів з дисципліни: 4 кредитів ECTS, 120 годин (лекцій – 12; 

практичних – 32; СРС – 76).  

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Семестр: 6 

Згідно розкладу занять. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Основи кардіології та пульмонології (за професійним спрямуванням)»): 

«Нормальна анатомія людини», «Нормальна фізіологія людини», «Фізичне 

виховання», «Теорія і методика фізичного виховання». 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими 

знання, здобуті при вивченні «Основи кардіології та пульмонології (за 

професійним спрямуванням) »: «Проведевтика внутрішніх хвороб (за 

професійним спрямуванням)», «Біомеханіка та клінічна кінезіологія», 

«Коригуюча гімнастика», «Сучасні фітнес технології», «Основи здорового 

способу життя», «Гідротерапія», «Моделі надання реабілітаційних послуг», 

«Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при захворюваннях 

дихальної та серцево-судинної систем», «Клінічна практика з фізичної 

терапії та ерготерапії при порушенні діяльності опорно-рухового апарату», 

«Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при травмах та 

захворюваннях нервової системи». 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

mailto:s1966vv@gmail.com


Навчальна дисципліна «Основи кардіології та пульмонології (за 

професійним спрямуванням)» включає до себе засвоєння студентами клініко-

фізіологічних характеристик захворювань серцево-судинної системи та 

дихальної системи, послідовність і особливості застосування методик 

лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії при 

захворюваннях серцево-судинної системи (атеросклероз, гіпертонічна і 

гіпотонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, серцева 

недостатність, облітеруючі захворювання артерій) та при захворюваннях 

органів дихання (бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання 

легень та пневмонії).  

Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії, перш за все повинен знати 

теоретичні та практичні основи застосування фізичних вправ з 

профілактичною та лікувальною метою у комплексному процесі відновлення 

здоров’я, фізичного стану та працездатності пацієнтів (клієнтів) різних 

нозологічних форм та людей з особливими потребами. 

  Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

 

Інтегральна 

компетентність  
 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності в 

сфері фізичної терапії та ерготерапії або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теоретичних 

засад і методів фізичної реабілітації при роботі з 

групами осіб, що мають різні відхилення в стані 

здоров’я; правильно оцінювати ефективність 

застосування засобів фізичної реабілітації. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК)  
 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми у ході професійної діяльності або навчання; 

використання навчально-методичних посібників та 

інтернет-ресурсів у процесі навчання;  використовувати 

отриману інформацію та результати її аналітичної 

обробки для набуття фахових знань та навичок з 

певних складових професійної діяльності. Вміти: 

упорядковувати, оцінити, аргументувати, 

класифікувати одержану інформацію; узагальнювати 

одержану інформацію, готувати рекомендації щодо 

наступного її використання. 



Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні 

потреби, обговорювати та пояснювати зміст і 

необхідність виконання програми фізичної терапії та 

ерготерапії. 

Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної 

терапії та/або ерготерапії. 

Здатність проводити оперативний, поточний та етапний 

контроль стану пацієнта/клієнта відповідними засобами 

й методами та документувати отримані результати. 

Здатність адаптувати свою поточну практичну 

діяльність до змінних умов. 
 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: 

• надати студентам знання про основні види патології серцево-судинної 

системи та дихальної системи, їх клінічні ознаки, причини, механізми 

патогенезу та саногенезу; 

• сформувати уявлення про особливості реабілітаційного процесу при 

порушенні діяльності серцево-судинної та дихальної систем; 

• навчити згідно даних обстеження складати програму фізичної терапії; 

• вивчити методику фізичної терапії при окремих захворюваннях 

серцево-судинної системи; 

• освоєння методів контролю / самоконтролю ефективності занять 

лікувальної гімнастики.  

 
5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

− основні кардіо-респіраторні захворювання та їхню характеристику; 

− особливості впливу різних природних засобів на стан серцево-судинної 

системи та дихальну систему у нормі та при розвитку патології; 

− реабілітаційні втручання та методики їх застосування при 

респіраторних захворюваннях та захворюваннях серцево-судинної 

системи; 

− фізіологія та моніторинг вправ при реабілітації осіб з серцево-

судинними захворюваннями та захворюваннями дихальної системи; 

− засоби профілактики розвитку захворювань серцево-судинної системи; 

вміти: 

− отримувати наукову інформацію з різних джерел, вміти її аналізувати 

та перевіряти правдивість; 

− трактувати патологічні процеси, які призвели до порушення 

кардіореспіраторної функції; 

− моделювати та поєднувати основні засоби фізичної терапії при різних 

видах патології серцево-судинної системи та дихальної системи; 



− самостійно проводити терапевтичні заняття та здійснювати поточний 

контроль; 

− оцінювати результати втручань; 

− обґрунтувати застосування тих чи інших засобів фізичної терапії для 

реабілітації осіб з кардіо-респіраторними захворюваннями, 

попередження їх загострень і ускладнень. 
 

5.4 Зміст навчальної дисципліни:  

 
  Програма навчальної дисципліни «Основи кардіології та пульмонології 

(за професійним спрямуванням)» складається з 1 змістовного модулю: лекцій 

– 12 год.; практичних – 32 год.; СРС – 76 год. 

 

Змістовний модуль 

Тема №1. Загальна характеристика захворювань серцево-судинної 

системи. Кардіореабілітація.  Лікувальна фізична культура  при 

захворюваннях органів дихання. 

Тема №2. Спеціально організована рухова активність при 

захворюваннях серцево-судинної системи та дихальної систем. 

Тема №3. Види та техніки масажу при захворюваннях серцево-судинної 

системи. Фізіотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи.   

Лікувальний масаж при бронхіальній астмі. 

Тема №4. Раціональна дієта для пацієнтів із різними  захворюваннями 

серцево-судинної системи та захворюваннями дихальної системи (БА, 

ХОЗЛ). 

Тема №5. Бронхіальна астма. Невідкладна допомога при синдромі 

бронхіальної обструкції . Хронічні обструктивні захворювання легень. 

Легеневе серце, легенева недостатність, дихальна недостатність. 

Застосування фізичної терапії як складової частини пульмонологічної 

реабілітації при бронхолегеневих захворюваннях. 

Тема №6. Пневмонії: симптоми та синдроми. Фізична реабілітація 

хворих на пневмонію. Ступені дихальної недостатності. Особливості 

окремих методик лікувальної фізкультури та завдання ЛФК, масажу при 

даному захворюванні на лікарняному і після лікарняному етапах реабілітації.  

Принципи застосування дихальних вправ. Постуральний дренаж. 

Тема №7. Клінічна характеристика атеросклерозу. Етапи, завдання та 

принципи фізичної реабілітації при атеросклерозі. 

Тема 8. Клінічна характеристика гіпертонічної хвороби. Фізична 

реабілітація пацієнтів із гіпертонічною хворобою І - ІІІ стадій. 

Тема 9. Клінічна характеристика хронічних форм ішемічної хвороби 

серця. Методика визначення толерантності до фізичних навантажень та  

функціонального класу при  ішемічній хворобі серця.  

Методика фізичної реабілітації пацієнтів з ішемічною хворобою серця І- 

ІV функціональних класів на післялікарняному етапі. 



Тема 10. Клінічна характеристика інфаркту міокарда. Етапи, завдання та 

принципи фізичної реабілітації при інфаркті міокарда. 

Тема 11. Лікарняний, санаторний, диспансерно-полікліничний етапи 

реабілітації при інфаркті міокарда . Методика реабілітації пацієнтів після 

операцій з аорто-коронарного шунтування. 

Тема 12. Клінічна характеристика недостатності кровообігу. Фізична 

реабілітація пацієнтів із хронічною недостатністю кровообігу І-ІІІ ступеню. 
 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни:  

 
№ 

тижня 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість 

годин 

Завдання для 

самостійної роботи 

1 Тема 1. Загальна характеристика 

захворювань серцево-судинної 

системи. Кардіореабілітація.  

Лікувальна фізична культура  при 

захворюваннях органів дихання. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

навчального матеріалу, 

який знаходиться на 

сайті кафедри та 

розроблених 

методичних 

рекомендаціях. 

2 Тема 2. Спеціально організована 

рухова активність при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи та дихальної систем. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою  

розроблених 

методичних 

рекомендацій.  

3 Тема 3. Види та техніки масажу при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи. Фізіотерапія при 

захворюваннях серцево-судинної 

системи.   

Лікувальний масаж при бронхіальній 

астмі 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

4 Тема 4. Раціональна дієта для 

пацієнтів із різними  

захворюваннями серцево-судинної 

системи та захворюваннями 

дихальної системи (БА, ХОЗЛ). 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

5 Тема 5. Бронхіальна астма. 

Невідкладна допомога при синдромі 

бронхіальної обструкції . Хронічні 

обструктивні захворювання легень. 

Легеневе серце, легенева 

недостатність, дихальна 

недостатність. 

Застосування фізичної терапії як 

складової частини пульмонологічної 

реабілітації при бронхолегеневих 

захворюваннях 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 



6 Тема 6. Пневмонії: симптоми та 

синдроми. Фізична реабілітація 

хворих на пневмонію. Ступені 

дихальної недостатності. 

Особливості окремих методик 

лікувальної фізкультури та завдання 

ЛФК, масажу при даному 

захворюванні на лікарняному і після 

лікарняному етапах реабілітації.  

Принципи застосування дихальних 

вправ. Постуральний дренаж. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

7 Тема 7. Клінічна характеристика 

атеросклерозу. Етапи, завдання та 

принципи фізичної реабілітації при 

атеросклерозі. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 8 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

8 Тема 8. Клінічна характеристика 

гіпертонічної хвороби. Фізична 

реабілітація пацієнтів із 

гіпертонічною хворобою І - ІІІ 

стадій. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 8 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

9 Тема 9. Клінічна характеристика 

хронічних форм ішемічної хвороби 

серця. Методика визначення 

толерантності до фізичних 

навантажень та  

функціонального класу при  

ішемічній хворобі серця.  

Методика фізичної реабілітації 

пацієнтів з ішемічною хворобою 

серця І- ІV функціональних класів на 

післялікарняному етапі. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 8 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

10 Тема 10. Клінічна характеристика 

інфаркту міокарда. Етапи, завдання 

та принципи фізичної реабілітації 

при інфаркті міокарда. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 8 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

11 Тема 11. Лікарняний, санаторний, 

диспансерно-полікліничний етапи 

реабілітації при інфаркті міокарда . 

Методика реабілітації пацієнтів після 

операцій з аорто-коронарного 

шунтування. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 8 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

12 Тема 12. Клінічна характеристика 

недостатності кровообігу. 

Фізична реабілітація пацієнтів із 

хронічною недостатністю кровообігу 

І-ІІІ ступеню. 

Л – 1 

ПЗ – 2,5 

СРС - 4 

Опрацювання тем за 

допомогою 

розроблених 

методичних 

рекомендацій. 

13 Диференційований залік ПЗ – 2  

СРС - 8 

 

 
 



6. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Основи фізичної реабілітації пуль монологічних хворих. Основні 

анатомо-фізіологічні дані органів дихання. Особливості обстеження 

пуль монологічних хворих. 

Види реабілітації в пульмонології. 

4 

2 
Вплив занять руховою активністю на стан пацієнтів із захворюваннями 

серцево-судинної системи. 
4 

3 

Загальна характеристика масажу при захворюваннях серцево-судинної 

системи. Вплив процедур фізіотерапії на стан пацієнтів із 

захворюваннями серцево-судинної системи. 

4 

4 
Загальні принципи побудови раціону харчування при захворюваннях 

серцево-судинної системи та дихальної системи. 
4 

5 Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання. 4 

6 
Характеристика атеросклерозу як фактору розвитку інших 

захворювань серцево-судинної системи.  
4 

7 
Фізична терапія при артеріальній гіпертензії. Фізична терапія при 

нейроциркуляторній дистонії. 
8 

8 Фізична терапія при стенокардії. 8 

9 Фізична терапія при порушеннях ритму серця. 8 

10 Фізична терапія при інфаркті міокарда. 8 

11 
Реабілітація пацієнтів після операцій з аорто-коронарного шунтування. 

Фізична терапія при при гострій ревматичній лихорадці. 
8 

12 Фізична терапія при недостатності кровообігу. 4 

13 
Фізична терапія при облітеруючому ендартеріїті. Фізична терапія при 

варикозному розширенні вен. 
8 

Всього 76 год. 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.) або 

відповідно до графіку, розміщеному на інформаційному стенді та сайті 

кафедри. 

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі 

поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час практичного заняття. 
 

7. Тематичний план лекцій 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість 

годин 

1 

Загальні принципи реабілітації при захворюваннях серцево-судинної 

системи. Вплив занять руховою активністю на стан пацієнтів із 

захворюваннями серцево-судинної системи та органів дихання. 

2 

2 

Вплив процедур фізіотерапії та масажу на стан пацієнтів із 

захворюваннями серцево-судинної системи та дихальної системи. 

Загальні принципи побудови раціону харчування при захворюваннях 

серцево-судинної системи та органів дихання. 

2 

3 

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях органів дихання.: 

Бронхіальна астма. Хронічні обструктивні захворювання легень. 

Пневмонії. 

2 



Легеневе серце, легенева недостатність, дихальна недостатність. 

Застосування фізичної терапії як складової частини пульмонологічної 

реабілітації при бронхолегеневих захворюваннях 

4 

Характеристика атеросклерозу як фактору розвитку інших 

захворювань серцево-судинної системи. Фізична терапія при 

артеріальній гіпертензії. 

2 

5 

Фізична терапія при ішемічній хворобі серця, інфаркті міокарда. 

Реабілітація пацієнтів після операцій з аорто-коронарного 

шунтування. 

2 

6 Фізична терапія при недостатності кровообігу. 2 

Всього 12 год. 

 

8. Список основної та додаткової літератури 

8.1 Основна література  

1. Сухан В. С. Лікувальна фізична культура при захворюваннях серцево-

судинної системи : методичні рекомендації / В.С. Сухан, Л.В. Дичка, 

О. С.Блага. Ужгород, 2014. 

2. Магльованиий А.В. Основи фізичної реабілітації /А.В. Магльований, 

В.М.Мухін, Г.М. Магльована. Львів : ВМС, 2006. 148 с. 

3. Национальные рекомендации: Реабилитация больных кардиологического и 

кардиохирургического профиля (кардиологическая реабилитация). (2010). 

Суджаева, С. Г., Суджаева, О. А., Губич Т. С., Казаева, Н. А., Гапич, М. А. 

Минск 

4. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування. К. : «Здоров’я», 2000. 126 с. 

 

8.2 Додаткова література  

1. Міністерство охорони здоров’я України (2016) Наказ МОЗ України від 

3.03.2016 р. № 164 «Про затвердження та впровадження медико- 

технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому 

коронарному синдромі без елевації сегмента ST». 

2. Сухан В.С. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів 

дихання: методичні рекомендації / О.С. Блага, Л.В. Дичка, В.С. Сухан. – 

Ужгород: АУТДОР-ШАРК, 2014. – 51 с.  

3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 03.03.2016 No 164 

«Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та 

медичної реабілітації. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента st». 

4. Залозна Н.О., Корж З. О. Застосування фізіотерапії в реабілітації хворих на 

пневмонію. (2015). Сучасні проблеми логопедії та реабілітації . 146-149с. 

5. Навчальний посібник “Атеросклероз та ішемічна хвороба серця” (2011). 

Чендей, Т. В., Лінчевська, С. О. Ужгород 
 

8.3 Інформаційні ресурси  



1. Бібліотека Запорізького державного медичного університету на 

традиційних носіях URL: http://lib.zsmu.edu.ua   

2. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького 

URL  http://zounb.zp.ua/  

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського URL 

www.nbuv.gov.ua  

4. Обласна медична бібліотека. URL: http://www.medlib.org.ua  
 

9. Контроль і оцінка результатів навчання 

9.1 Види контролю:  

- поточний;  

- підсумковий.  

9.2 Форми контролю:  
Поточна навчальна діяльність здійснюється під час проведення практичних занять 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

Оцінка за заняття визначається як середня за поточний тестовий контроль, співбесіду на 

занятті, виконання практичного завдання, виконану самостійну роботу. 

Оцінювання здійснюється відповідно до знань, умінь та навичок студента, які він 

демонструє на занятті та які він здобуває згідно з робочою програмою. 

На кожному практичному занятті викладач оцінює знання кожного студента за 

чотирибальною шкалою («5», «4», «3», «2»). 

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

Оцінка з дисципліни «Науково-доказова практична діяльність у фізичній терапії, 

ерготерапії»  виставляється лише студентам, які повністю опанували змістовний модуль. 

Оцінка з дисципліни базується виключно на результатах оцінювання поточної 

діяльності на підставі результатів виконання студентом певних видів робіт на практичних 

заняттях.  

Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при засвоєнні 

дисципліни складає:  

Види навчальної діяльності  Кількість балів  

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність на 

практичних заняттях 

110  

Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової літератури, або 

проведення наукового дослідження).  

10  

Іспит 80  

РАЗОМ сума балів  200  

 

Результати поточної навчальної діяльності студентів визначаються згідно методиці, 

затвердженій на спільному засіданні Вчених Рад медичних та міжнародних факультетів 

28.04.2012р., протокол №12. За вказаною методикою кількість балів прив’язуються до 

середньої арифметичної оцінки за традиційною п’ятибальною системою незалежно від 

кількості занять в модулі. Система конвертації середньої арифметичної оцінки у кількість 

балів наведена у таблиці. 



Конвертація середньої арифметичної оцінки у кількість балів за КМСОНП, що 

проводиться перед підсумковим модульним контролем  

Середня арифметична оцінка 

за п’ятибальною шкалою  
Бали 

ECTS  

Середня арифметична оцінка 

за п’ятибальною шкалою  Бали ECTS  

4,97-5  110  3,97-4,0  85  

4,93-4,96  109  3,93-3,96  84  

4,89-4,92  108  3,89-3,92  83  

4,85-4,88  107  3,85-3,88  82  

4,81-4,84  106  3,81-3,84  81  

4,77-4,8  105  3,77-3,80  80  

4,73-4,76  104  3,73-3,76 79  

4,69-4,72  103  3,69-3,72  78  

4,65-4,68  102  3,65-3,68  77  

4,61-4,64  101  3,61-3,64  76  

4,57-4,6  100  3,57-3,60  75  

4,53-4,56  99  3,53-3,56  74  

4,49-4,52  98  3,49-3,52  73  

4,45-4,48  97  3,45-3,48  72  

4,41-4,44  96  3,41-3,44  71  

4,37-4,4  95  3,37-3,40  70  

4,33-4,36  94  3,33-3,36  69  

4,29-4,32  93  3,29-3,32  68  

4,25-4,28  92  3,25-3,28  67  

4,21-4,24  91  3,21-3,24  66  

4,17-4,20  90  3,17-3,20  65  

4,13-4,16  89  3,13-3,16  64  

4,09-4,12  88  3,09-3,12  63  

4,05-4,08  87  3,05-3,08  62  

4,01-4,04  86  3,01-3,04  61  

   3,0  60  

 

Оцінювання іспиту. 

Іспит здійснюється по завершенню вивчення дисципліни.  

До іспиту допускаються студенти, котрі виконали всі види навчальних завдань, 

відвідали усі аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною програмою та при 

вивченні дисципліни набрали за поточну навчальну діяльність не меншу за мінімальну (60 

балів). 

«Іспит» – форма підсумкового контролю з завершеної дисципліни.  



Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає: 

− 50% оцінювання поточної успішності; 

− 50% іспиту (заноситься до електронної відомості вручну). 

Саме іспит складається з тестової частини та проводиться у формі тестування на 

паперових носіях з залученням потужностей центру тестування (або комп’ютерного 

тестування) для потоку або кількох академічних груп (курсу) (50% від оцінки за іспит, або 

25% – за дисципліну) та усної співбесіди з екзаменаторами (50% від оцінки за іспит, або 

25% – за дисципліну). 

Іспит проводиться в окремий день, спочатку тестова частина, після – усна співбесіда 

з екзаменатором.  

Форма проведення усної частини іспиту (екзаменаційний білет, ситуаційні задачі 

тощо) та критерії оцінювання розробляються кафедрою та затверджуються цикловими 

методичними комісіями. 

Іспит проводиться відповідно до графіку навчального процесу, складеного 

навчальним відділом та затвердженим ректором (першим проректором). 

Якщо студент не склав однієї із складових частин іспиту, він вважається таким, що 

іспит склав «незадовільно».  

На перескладанні студент перескладає ту частину іспиту, яку він не склав. 

Перескладання іспиту відбувається відповідно складеного навчальним відділом та 

відповідним деканатом графіку.  

Кафедра подає паперову відомість з іспиту в деканат не пізніше наступного дня після 

дати складання. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

Комплексна кількість балів, яку студент набирає за результатами іспиту, має такі 

складові:  

За результатами комп’ютерного тестового контролю студент отримує: 

бал % бал % 

80 100 65-64 81-80 

79-78 99-98 63-62 79-77 

77-76 97-95 61-60 76-74 

75-74 94-93 59-58 73-72 

73-72 92-90 57-56 71-68 

71-70 89-87 55-54 67-65 

69-68 86-85 53-52 64-63 

67-66 84-82 51-50 62 

 

Критерії оцінки за теоретичні питання 

Кількість балів Критерії оцінки 

40 Відповідь правильна, повна 

35 
Відповідь правильна, повна, допускаються дрібні неточності, які не 

впливають на суть відповіді. Студент їх виправляє самостійно. 

30 
Студент допускає помилки у відповіді, але здатний самостійно їх 

виправити. 

25 

Відповідь в цілому правильна, але не повна, поверхнева. Помилки та 

неточності, допущені при усній відповіді, студент здатний виправити 

після додаткових запитань. Допускається не більше двох не 

виправлених помилок.   

20 

(незадовільно) 

Відповідь невірна. Після додаткових запитань ніяких виправлень не 

дано.   

 

Підсумкова оцінка за усну частину іспиту визначається як сума балів усіх 

відповідей по білету. 



Максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 80 балів, мінімальна – 

50.  

Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни, 

конвертується в національну шкалу оцінювання за таблицею:   

 

Сума балів за всі види  

навчальної діяльності  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, курсового проекту  

(роботи), практики  

170 – 200 відмінно 

140 – 169 добре 

110 – 139 задовільно  

       0 – 109 незадовільно  

 

10. Політика навчальної дисципліни 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 

 



  Поточна навчальна діяльність здійснюється під час проведення 

практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

виконання конкретної роботи. Поточний контроль включає оцінювання 

початкового рівня знань (усне або письмове експрес-опитування, тестовий 

контроль з використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу 

практичного заняття (контроль складання комплексів терапевтичних вправ, 

вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань 

(вирішення ситуаційних задач з показом та поясненням застосування 

конкретних вправ).  

    Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня 

підготовки студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, 

контроль практичних навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем 

кафедри.  До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за 

індивідуальну роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність 

прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При 

цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для 

запланованої теми.  

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту  

До іспиту допускаються студенти, котрі виконали всі види навчальних 

завдань, відвідали усі аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною 

програмою та при вивченні дисципліни набрали за поточну навчальну 

діяльність не меншу за мінімальну (60 балів). 

  Саме іспит складається з тестової частини та проводиться у формі 

тестування на паперових носіях з залученням потужностей центру 

тестування (або комп’ютерного тестування) для потоку або кількох 

академічних груп (курсу) (50% від оцінки за іспит, або 25% – за дисципліну) 

та усної співбесіди з екзаменаторами (50% від оцінки за іспит, або 25% – за 

дисципліну).  

  Максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 80 балів, 

мінімальна – 50.  

  Іспит проводиться в окремий день, спочатку тестова частина, після – 

усна співбесіда з екзаменатором.  

  Форма проведення усної частини іспиту (екзаменаційний білет, 

ситуаційні задачі тощо) та критерії оцінювання розробляються кафедрою та 

затверджуються цикловими методичними комісіями.  

  Іспит проводиться відповідно до графіку навчального процесу, 

складеного навчальним відділом та затвердженим ректором (першим 

проректором).  

  Якщо студент не склав однієї із складових частин іспиту, він 

вважається таким, що іспит склав «незадовільно».  



  На перескладанні студент перескладає ту частину іспиту, яку він не 

склав.  

  Перескладання іспиту відбувається відповідно складеного навчальним 

відділом та відповідним деканатом графіку.  

  Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає:  

- 50% оцінювання поточної успішності;  

- 50% іспиту (заноситься до електронної відомості вручну).  

  Максимальна кількість балів, які можуть отримати студенти при 

засвоєнні дисципліни складає: 

 

Види навчальної дисципліни Кількість балів 

 

Максимальна кількість балів за поточну навчальну 

діяльність на практичних заняттях 

110 

 

Індивідуальна робота (підготовка огляду наукової 

літератури, або проведення наукового 

дослідження). 

 

10 

Іспит  80 

Разом сума балів 200 

 

 

9. Політика навчальної дисципліни 

Очікується, що студенти відвідуватимуть всі лекційні та практичні 

заняття. Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти має виконувати 

завдання для самостійної роботи, які повинні оцінюватися викладачем під 

час навчальних занять або за графіком відпрацьовувань (у разі пропуску 

занять або незадовільної оцінки) до складання диференційованого заліку. 

Під час лекційних занять студентам рекомендовано вести конспект 

заняття та зберігати достатній рівень тиші.  

Охорона праці 

На першому практичному занятті з курсу буде роз`яснено основні 

принципи охорони праці шляхом проведення відповідного інструктажу. 



Очікується, що кожен та кожна повинні знати, де найближчий до аудиторії 

евакуаційний вихід, де знаходиться вогнегасник,  як їм користуватися тощо. 

 

 

 

 

 

 


