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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: професор, доктор фіз. вих. Дорошенко Едуард Юрійович 

e-mail: doroe@ukr.net   

Кафедра: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я 

Адреса: просп. Маяковського, 26 

Викладач: старший викладач, Єфіменко Сергій Олегович 

e-mail: zsmupe@ukr.net 

Кафедра: фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я 

Адреса: просп. Маяковського, 26 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни:   «Технічні засоби в реабілітації» 

Код навчальної дисципліни: ОК 25. 

Кількість кредитів з дисципліни: 90 годин / 3 кредитів ECTS (лекцій – 12, практичних 

занять – 32, СРС – 46). 

 

3. Семестр: 4 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Технічні 

засоби в реабілітації»): анатомія, фізіологія, біохімія, патанатомія, патофізіологія, 

терапевтичні вправи, преформовані фізичні чинники, теорія і методика фізичного 

виховання 

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

вивченні «Технічні засоби в реабілітації»): технічні засоби в реабілітації. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби в реабілітації» – є процеси 

дозованого механічного, фізіологічного, магнітоелектричного, температурного або інших 

видів впливу на організм людини із застосуванням спеціальних апаратів або технічних 

пристроїв. Метою викладання навчальної дисципліни «Технічні засоби в реабілітації» – є 

здобуття студентами загальних і спеціальних (фахових) компетентностей, формування 

системи професійних знань, методичних умінь, навичок і комунікацій для більш швидкого 

відновлення здоров’я, працездатності та якості життя людей після захворювань, травм і 

пошкоджень шляхом застосування спеціальних апаратів або технічних пристроїв. Мета 

випливає із цілей Стандарту підготовки випускників медичного закладу вищої освіти і 

визначається змістом професійних знань, умінь і навичок, якими повинен оволодіти 

бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії. Знання, вміння та практичні навички, які студенти 

отримують у процесі вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби у фізичній 

реабілітації», є базовими для навчальних дисциплін, що забезпечують природничо-

наукову та професійно-практичну спрямованість підготовки. 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна: 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які пов’язані з 

порушеннями функцій, патологіями органів і систем організму, насамперед, опорно-

рухового апарату, дихальної, нервової та кардіореспіраторної систем із застосуванням 

положень, теорій і методів фундаментальних, медичних і клінічних наук, лікувальної 

фізичної культури в умовах комплексності та невизначеності. 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 02. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 03. Навички міжособистісної взаємодії.  
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ЗК 04. Здатність працювати в команді.  

ЗК 05. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 07. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

Фахові компетентності : 

ФК 01. Здатність пояснити пацієнтам, клієнтам, родинам, членам міждисциплінарної 

команди, іншим медичним працівникам потребу у заходах фізичної терапії, ерготерапії, 

принципи їх використання і зв'язок з охороною здоров’я.  

ФК 03. Здатність трактувати патологічні процеси та порушення і застосовувати для їх 

корекції придатні засоби фізичної терапії, ерготерапії.  

ФК 04. Здатність враховувати медичні, психологопедагогічні, соціальні аспекти у 

практиці фізичної терапії, ерготерапії.  

ФК 05. Здатність провадити безпечну для пацієнта/клієнта та практикуючого фахівця 

практичну діяльність з фізичної терапії, ерготерапії у травматології та ортопедії, 

неврології та нейрохірургії, кардіології та пульмонології, а також інших областях 

медицинифізичної терапії, ерготерапії; 

ФК 07. Здатність допомогти пацієнту/клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та 

пояснювати зміст і необхідність виконання програми фізичної терапії та ерготерапії. 

ФК 08. Здатність ефективно реалізовувати програму фізичної терапії та/або ерготерапії.  

ФК 09. Здатність забезпечувати відповідність заходів фізичної терапії та/або ерготерапії 

функціональним можливостям та потребам пацієнта/клієнта.  

ФК 11. Здатність адаптовувати свою поточну практичну діяльність до змінних умов.  

Програмні результати навчання 

ПРН 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та 

громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та проведення 

роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а 

також покращенню довкілля громади.  

ПРН 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних 

змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману 

інформацію.  

ПРН 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за 

Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я 

(МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП).  

. ПРН 09. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії.  

ПРН 10. Здійснювати заходи фізичної терапії для ліквідації або компенсації рухових 

порушень та активності.  

ПРН 11. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації або компенсації функціональних та 

асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності.  
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ПРН 13. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе 

ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність.  

ПРН 14. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення 

реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні 

технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування.  

ПРН 16. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих 

груп 

  Знати: 

- теоретичний матеріал в обсязі програми; 

- визначення понять «Технічний засіб», «Спеціальний пристрій», «Фізична 

реабілітація», основні методичні принципи застосування технічних засобів у процесі 

реабілітації; 

- класифікацію сучасних технічних засобів і спеціальних пристроїв, які 

використовуються у реабілітації; 

- можливості комплексного поєднання різних технічних засобів у реабілітації та 

комплексного використання технічних та інших засобів реабілітації; 

- - причини виникнення, клінічні прояви та методи діагностики ушкоджень і 

дефектів опорно-рухового апарату, нервової системи, порушення діяльності аналізаторів 

та інтелектуального розвитку; 

- - принципи підбору технічних засобів реабілітації з урахуванням характеру 

неповносправності, клінічного стану пацієнтів, їх функціональних можливостей та віку; 

- показання та протипоказання до використання технічних засобів і спеціальних 

пристроїв у реабілітаційному процесі; 

- особливості фізіологічного та психологічного впливу застосування технічних 

засобів реабілітації на організм людини; 

- основні експлуатаційні характеристики технічних засобів, спеціальних пристроїв 

та іншого реабілітаційного обладнання, яке застосовується в процесі реабілітації; 

- правила техніки безпеки при використанні технічних засобів у реабілітації. 

Вміти: 

- аналізувати науково-методичну літературу з питань застосування технічних засобів у 

реабілітації; 

- складати індивідуальні, етапні та комплексні програми реабілітації пацієнтів 

конкретної нозологічної групи захворювань з використанням технічних засобів, 

спеціальних пристроїв та обладнання; 

- визначати доцільність використання конкретних технічних засобів у процесі 

реабілітації; 

- визначати тривалість та ефективність застосування технічних засобів реабілітації для 

досягнення відповідного терапевтичного ефекту; 

- контролювати фізичний стан пацієнтів протягом курсу проведення реабілітаційних 

процедур із застосуванням технічних засобів або спеціальних пристроїв; 

- здійснювати корекцію реабілітаційних програм із застосуванням технічних засобів і 

спеціальних пристроїв у пацієнтів різних нозологічних груп захворювань; 

- практично використовувати технічні засоби і спеціальні пристрої в реабілітаційному 

процесі;  

- надавати практичні рекомендації стосовно покращення якості життя пацієнтів із 

пошкодженнями і дефектами опорно-рухового апарату, нервової системи, порушенням 

діяльності аналізаторів та інтелектуального розвитку іншим учасникам реабілітаційного 

процесу (родичам, близьким особам та ін.). 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  
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− проводити опитування та фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх 

результати в клініці внутрішніх хвороб; 

− аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних методів 

дослідження; 

− визначати провідні симптоми та синдроми у клініці внутрішніх хвороб. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

−  модуль 1: годин 120/ 9 (лекцій – 12, практичних занять – 34, СРС – 74); 

Змістовий модуль № 1, 4 теми 

Загальні положення реабілітації неповносправних в Україні. Повноваження органів 

виконавчої влади стосовно реабілітації неповносправних осіб. 

Система реабілітації в Україні.  

Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами 

реабілітації. 

Реабілітаційно-тренувальні комплекси для отримання навичок їзди на інвалідному візку та 

соціальної адаптації людей, які користуються візками: характеристика, експлуатація, 

правила техніки безпеки. 

Змістовий модуль № 2, 5 тем 

Характеристика засобів для пересування (крісла колісні) та способи переміщення 

інваліда-візочника. 

Характеристика протезно-ортопедичних виробів та способи їх використання у 

реабілітаційному процесі.  

Характеристика допоміжних засобів для особистої гігієни, рухомості, переміщення, 

підйому, меблі, оснащення та способи їх використання.  

Характеристика спеціальних засобів для орієнтування, спілкування, обміну інформацією 

та способи їх використання. 

Характеристика авто- або електромобільних засобів для пересування осіб з особливими 

потребами. Способи переміщення. Правила дорожнього руху. Інструкція з експлуатації.  

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

Змістовий модуль № 1. Організація процесу реабілітації із застосуванням технічних 

засобів і спеціальних пристроїв для різних категорій населення в Україні. 

1 Тема 1. Загальні положення 

реабілітації неповносправних в 

Україні. Повноваження органів 

виконавчої влади стосовно 

реабілітації неповносправних осіб. 

ПЗ - 2 год.,  

Л - 1 год.,   

СРС - 4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 2. Система реабілітації в 

Україні. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 3. Порядок забезпечення 

окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС –4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

4 Тема 4. Реабілітаційно-тренувальні 

комплекси для отримання навичок 

їзди на інвалідному візку та 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1  

СРС – 4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 
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соціальної адаптації людей, які 

користуються візками: 

характеристика, експлуатація, 

правила техніки безпеки. 

Змістовий модуль № 2. Характеристика основних і допоміжних технічних засобів, 

які використовуються у процесі реабілітації різних категорій населення та осіб з 

особливими потребами. 

1 Тема 5. Характеристика засобів для 

пересування (крісла колісні) та 

способи переміщення інваліда-

візочника. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

2 Тема 6. Характеристика протезно-

ортопедичних виробів та способи їх 

використання у реабілітаційному 

процесі. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 4 год.   

Опрацювання 

практичних навичок. 

Заповнення практикуму. 

3 Тема 7. Характеристика допоміжних 

засобів для особистої гігієни, 

рухомості, переміщення, підйому, 

меблі, оснащення та способи їх 

використання. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 

СРС – 4 год.   

Заповнення практикуму. 

4 Тема 8. Характеристика спеціальних 

засобів для орієнтування, 

спілкування, обміну інформацією та 

способи їх використання. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 0,5 

СРС – 4 год.   

Заповнення практикуму. 

5 Тема 9. Характеристика авто- або 

електромобільних засобів для 

пересування осіб з особливими 

потребами. Способи переміщення. 

Правила дорожнього руху. Інструкція 

з експлуатації. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 

СРС – 4 год. 

Заповнення практикуму. 

6 Тема 9. Підсумкове заняття ПЗ - 2 год 

СРС – 10. 

 

  

8. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість 

годин 

1 

Загальні положення стосовно реабілітації неповносправних в 

Україні. Повноваження органів виконавчої влади стосовно 

реабілітації неповносправних осіб. 

4 

2 
Система реабілітації в Україні. Державні та приватні заклади 

реабілітації. 

4 

3 
Порядок забезпечення різних категорій населення технічними та 

іншими засобами реабілітації. 

4 

4 

Реабілітаційно-тренувальні комплекси для отримання навичок їзди 

на інвалідному візку та соціальної адаптації людей, які 

користуються візками: характеристика, експлуатація, правила 

техніки безпеки. 

4 

5 
Характеристика засобів для пересування (крісла колісні) та 

способи переміщення інваліда-візочника. 

4 
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6 
Характеристика протезно-ортопедичних виробів та способи їх 

використання у реабілітаційному процесі. 

4 

7 

Характеристика допоміжних засобів для особистої гігієни, 

рухомості, переміщення, підйому, меблі, оснащення та способи їх 

використання. 

4 

8 
Характеристика спеціальних засобів для орієнтування, 

спілкування, обміну інформацією та способи їх використання. 

4 

9 

Характеристика авто- або електромобільних технічних засобів для 

пересування осіб з особливими потребами. Способи переміщення. 

Правила дорожнього руху. Інструкція з експлуатації. 

4 

10 Підготовка до тестування і складання диференційованого заліку. 10 

 

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

Контрольні заходи:  самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом курсу. Оцінка 

«Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу 

та відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної теми складає не 

менше 60%. Курс вважається не зарахованим, якщо пропущено хоча б одну тему, або 

відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які 

успішно виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної 

дисципліни. Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого 

заліку. Практикум заповнюється студентом кожного заняття та підписується викладачем 

після завершення практичного заняття. 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

1. Потреби осіб з інвалідністю – учасників антитерористичної операції в заходах 

медико-соціальної реабілітації: Посібник / Шевчук В.І., Беляєва Н.М., Яворовенко 

О.Б., Куриленко І.В. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2018. – 212 с. 

2. Модель організації медико-соціальної реабілітації учасників АТО з інвалідністю: 

Методичні рекомендації / укл. Шевчук В.І., Беляєва Н.М., Яворовенко О.Б., 

Куриленко І.В. – Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2018. – 32 с. 

3. Салєєва А.Д., Шевченко С.Д., Кабаненко І.В., Юткін В.М. Результати 

реабілітаційних заходів в осіб із наслідками ураження хребта та спинного мозку / 

А.Д. Салєєва, С.Д. Шевченко, І.В. Кабаненко, В.М. Юткін // Ортопедия, 

травматология и протезирование. – 2019. – № 1. – С. 45-50. DOI: 

http://dx.doi.org/10.15674/0030-59872019145-50 

4. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» / зі змінами і 

доповненнями згідно редакції [«Відомості Верховної Ради України»]. – 2019. – № 

47. – Ст. 310. 

5. Реабілітація жертв конфлікту. Чи пропонує держава щось, крім встановлення 

інвалідності та милиць? / Б. Мойса, за ред.: О. Павліченка, О. Мартиненка / 

Українська Гельсінська спілка з прав людини. – К., 2018. – 64 с. 

6. Попадюха Ю.А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях 

фізичної реабілітації: [навч. посібник] / Ю.А. Попадюха. – К.: Центр учбової 

літератури, 2017. – 300 с. 

7. Попадюха Ю.А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у 

реабілітаційних технологіях: [навч. посібник] / Ю.А. Попадюха. – К.: Центр 

учбової літератури, 2017. – 324 с. 

8. Попадюха Ю.А. Сучасні комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних 

технологіях: [навч. посібник] / Ю.А.Попадюха. – К.: Центр учбової літератури, 

2018. – 656 с. 
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9. Берлінець І.А. Зарубіжний досвід в області медичної реабілітації: перспективи 

використання в Україні / І.А. Берлинець // Державне управління: удосконалення та 

розвиток [електронне видання]. – 2019. – Ст. 102. DOI: 10.32702/2307-2156-

2019.4.100 

7.2. Додаткова література  

1. Методичні рекомендації щодо Порядку забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих 

категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно 

придбані технічні та інші засоби реабілітації: [електронний ресурс]. – Код доступу: 

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-

reabilitacii-specavtotransportom.html; 

2. Салєєва А.Д. Інноваційні підходи при складанні реабілітаційних програм для 

пацієнтів з наслідками хребтово-спинномозкової травми / А.Д. Салєєва, Чернишова 

І.М., Нартова І.П.. Тригуб Н.Ю., Задерей Н.П. // Pain Medicine Journal. – 2018. – 

Vol. 3, № 2/1. – Art. 38.  

3. DOI: https://doi.org/10.31636/pmjua.t1.27895 

4. Koltyn Y.N. Computer information accounting system or people within born or acquired 

human visual analyzer retina illnesses / Y.N. Koltyn, P.M. Podpruznikov, V.A. 

Radchenko, O.A. Taranukha, V.V. Tokarev // Bionics of Intelligence: Sci. Mag. – 2015. 

– № 2 (85). – Р. 113-115. UDC 004.9:616-07 

Салєєва А.Д. Сучасна класифікація та номенклатура протезів верхніх та нижніх 

кінцівок в Україні / А.Д. Салєєва, Л.Є. Ватолінський, К.Я. Карпенко, Т.Є. 

Кудрявцева, О.Д. Чернишов, А.Є. Кравець // Ортопедия, травматология и 

протезирование. – 2014. – № 1. – С. 96-101. 

Вихляєв Ю. Технічні засоби для відновлення і тренування травмованих м'язів 

спини / Ю. Вихляєв // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових 

праць. – Вип. 7 (26). – Вінниця: ТОВ «Планер», 2019. – С. 140-146. 

5. Попадюха Ю.А. Тренажери Тергумед із зворотним зв'язком у технологіях фізичної 

реабілітації, профілактики захворюваності та пошкодження хребта / Ю.А. 

Попадюха, А.І. Альошина, А.А. Альошин// Молодіжний науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне 

виховання і спорт. –2016. – Вип. 21. –С. 107–115. 

6. Антонова-Рафі Ю.В., Шилов М.Ю. Застосування хмарних систем зберігання даних 

в медичних інформаційних системах // Scientific Journal «Science Rise». – 2016. – 

№6/2 (23) – С. 37-40. DOI:10.15587/2313-8416.2016.71122 

7. В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, О.Б. Яворовенко. Медична реабілітація інвалідів за 

рубежем: [посібник]. – Вінниця: ФОП ФОП Рогальська І.О., 2014. – 96 с 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

у відповідності з конкретними цілями. Поточний контроль включає оцінювання 

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

використанням тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час курації хворих, вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань (вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, 

інтерпретація результатів лабораторних та інших методів обстеження хворого). 

Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 
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тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок, усна 

співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». 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 диференційованого заліку після 

завершення вивчення дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки 

студента (виконання практичних навичок біля ліжка хворого) та рівня теоретичних знань і 

вмінь їх використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних 

завдань). 

До складання диференційованого  заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Для студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференціойованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

конвертується автоматично в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності 

(60%) та оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність - 120 балів. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни та складається з середньої арифметичної кількості балів за модуль 1 

та 2. 

 

9. 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. 


