
 



 

1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: професор, д.пед.н. Ляхова Інна Миколаївна 

e-mail: Lyahova_I.N@ukr.net  

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

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.  

 

Викладач: доцент, к.н.з фіз. вих. та спорту Гурєєва Антоніна Михайлівна 

e-mail: gureev@i.ua 

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

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.  

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:   «Теорія і методика фізичного виховання» 

 

Код навчальної дисципліни: ОК 15. 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 120 годин / 4 кредитів ECTS (лекцій – 28, практичних 

занять – 30, СРС – 62). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

 

Семестр: 2 

Згідно розкладу занять. 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти (перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні «Теорія і 

методика фізичного виховання»): нормальна анатомія людини, нормальна фізіологія 

людини, фізичне виховання. 

 

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

вивченні дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання»): біологічна хімія, 

нормальна анатомія людини, терапевтичні вправи, біомеханіка та клінічна кінезіологія, 

основи фізичної терапії, ерготерапії; преформовані фізичні чинники, основи здорового 

способу життя, валеологія, педагогіка і психологія; фізичне виховання, оздоровча 

рекреаційно-рухова активність; науково-доказова практична діяльність у фізичній 

реабілітації; гігієна та основи екології. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Вивчення навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» 

спрямовано на формування культури фізичного здоров’я майбутніх фізичних терапевтів, 

ерготерапевтів, підвищення їхнього теоретичного і практичного рівня щодо профілактики 



захворювань різних верств населення засобами і методами фізичного виховання та 

стимулювання на здоров’язбереження. Вивчення цієї дисципліни сприяє розширенню 

світогляду спеціалістів, формуванню знань і практичних навичок щодо організації та 

управління процесом фізичного виховання, стимулює процес самопізнання та 

саморозвиток. 

Головним завданням дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є набуття 

студентами необхідних знань, умінь, навичок і особистих якостей у застосуванні засобів 

фізичної культури для профілактики захворювань, відновлення та зміцнення здоров’я, 

продовження професійної діяльності працездатного населення, опанування теоретичних і 

методичних основ фізичного виховання.  

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

- ІК. Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

пов’язані з фізичною терапією та ерготерапією, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням положень, теорій та 

методів медико-біологічних, соціальних, психолого- педагогічних наук.  

Загальні: 

- 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.  

- 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 08. Здатність планувати та управляти часом.  

- ЗК 09. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

- 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. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

- ФК 02. Здатність аналізувати будову, нормальний та індивідуальний розвиток 

людського організму та його рухові функції.  

- ФК 13. Здатність навчати пацієнта/опікунів самообслуговуванню/догляду, 

профілактиці захворювань, травм, ускладнень та неповносправності, здоровому 

способу життя.  

Результати навчання. Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, 

формуванню яких сприяє навчальна дисципліна «Теорія та методика фізичного 

виховання»: 

- 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.  



- Оцінювати себе критично, засвоювати нову фахову інформацію, поглиблювати 

знання за допомогою самоосвіти, оцінювати й представляти власний досвід, 

аналізувати й застосовувати досвід колег. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: послідовне і цілеспрямоване формування 

фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня освіти (бакалавра) у вищих 

медичних навчальних закладах, підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної 

праці, виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки 

належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних навантажень і з 

урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності, зміцнення здоров’я, а 

також, формування вмінь і навичок для застосування різноманітних засобів фізичної 

культури в майбутній профілактично-лікувальній діяльності з різними верствами 

населення; досягнення основних кінцевих цілей; досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень підготовки, 

галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

− збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння формуванню здорового 

способу життя, підтримання та підвищення рівня працездатності протягом 

навчання; 

− виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з 

урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного 

самовдосконалення; 

− оволодіння методиками оцінки фізичного розвитку, функціонального стану та 

самоконтролю під час занять фізичними вправами; 

− отримання студентами необхідних знань, умінь і навичок у застосуванні засобів 

фізичної культури для профілактики захворювань, відновлення та зміцнення 

здоров’я, продовження професійної діяльності працездатного населення; 

− формування розуміння ролі фізичної культури в процесі розвитку особистості та її 

підготовки до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до 

фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і 

самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом; 

− формування системи знань і вмінь з фізичної культури, яка в значній мірі визначає 

рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності; 

− зміцнення здоров’я, сприяння формуванню всебічного розвитку організму, 

профілактика захворювань, забезпечення оптимального рівня фізичної 

підготовленості, фізичної працездатності, функціонального стану протягом періоду 

навчання; 

− оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами 

фізичних вправ і форм раціональної фізкультурної діяльності;  

− забезпечення, зберігання і зміцнення здоров’я, розвиток й удосконалення 

психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості; 

− набуття досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

діяльності. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 2 

модулів:  

−  модуль 1: годин 58/ 2 (лекцій – 14, практичних занять – 14, СРС – 30); 

−  модуль 2: годин 62 / 2 ( лекцій – 14, практичних занять – 16, СРС – 32). 

 



Модуль 1, змістовий модуль 1, 7 тем.  

Фізична культура як соціальна система. 

Мета, завдання та принципи фізичного виховання і навчання. 

Засоби фізичного виховання. 

Методи фізичного виховання. 

Основи навчання рухових дій.. 

Педагогічний контроль у фізичному вихованні. 

Загальні основи виховання фізичних якостей. 

Модуль 2, змістовий модуль 2, 8 тем. 

Методика розвитку фізичних здібностей. 

Фізичне виховання дітей від народження до 3 років. 

Фізичне виховання дітей від 3 до 6 років. 

Фізичне виховання дітей від 6 до 17 років (школярі). 

Фізичне виховання осіб від 17 до 21 року (студенти). 

Фізичне виховання дорослого населення. 

Фізичне виховання в спеціальних медичних групах. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

пп 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. 

1 Тема 1. Фізична культура як 

соціальна система. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС - 2 год.   

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань.  

2 Тема 2. Мета, завдання та 

принципи фізичного виховання і 

навчання. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 4 год.   

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 



студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

3 Тема 3. Засоби фізичного 

виховання. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 4 год.    

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

4 Тема 4. Методи фізичного 

виховання. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 5 год.   

  

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

5 Тема 5. Основи навчання рухових 

дій.. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 4 год.   

  

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

6 Тема 6. Педагогічний контроль у 

фізичному вихованні. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 5 год.   

  

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 



кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

7 Тема 7. Загальні основи 

виховання фізичних якостей. 

ПЗ – 2 год.,  

Л - 2 год.,   

СРС – 6 год.   

 

  

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

Змістовий модуль 2. Фізичне виховання різних груп населення. . 

1 Тема 1. Методика розвитку 

фізичних здібностей. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 8 год.   

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідни 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

2 Тема 9. Фізичне виховання дітей 

від народження до 3 років. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 2 год.    

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 



3 Тема 3. Фізичне виховання дітей 

від 3 до 6 років. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 2 год.    

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

4 Тема 4. Фізичне виховання дітей 

від 6 до 17 років (школярі). 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 4 год.   

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

5 Тема 5. Фізичне виховання осіб 

від 17 до 21 року (студенти). 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 2 год.    

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

6 Тема 6. Фізичне виховання 

дорослого населення. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 3 год.    

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 



комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

7 Тема 7. Фізичне виховання в 

спеціальних медичних групах. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год., 

СРС – 3 год.   

  

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

8 Тема 15. Підсумковий контроль з 

навчальної дисципліни «Теорія і 

методика фізичного виховання». 

ПЗ – 2 год.,  

СРС – 8 год. 

Опрацювання теоретичних і 

методичних питань із 

зазначеної теми, що 

представлена на сайті 

кафедри у відповідних 

Методичних рекомендаціях 

для самостійної роботи 

студентів; формування 

вміння відповідати на 

комплекс питань для 

самоперевірки засвоєних 

знань. 

 

6. Самостійна робота студента  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

Модуль 1 

1 Основи організації та змісту навчання «Теорії та методики фізичного 

виховання». Структура фізкультурного заняття. 

2 

2-4 Основи спеціальної термінології у фізичному вихованні. 4 

5 Конструювання та запис фізичних вправ. 8 

6 Планування у фізичному вихованні. 5 

7 План-конспект практичного заняття з фізичного виховання. 6 

Всього 25 

Модуль 2  

1 Методи аналізу ефективності проведення фізкультурного заняття 

(хронометраж заняття. Пульсова (фізіологічна) крива заняття).  

5 

2 Педагогічний аналіз фізкультурного заняття як один із методів 

аналізу ефективності його проведення. 

4 

3 Фізичні вправи для розвитку гнучкості.  4 

4 Фізичні вправи для розвитку спритності та різних форм її прояву 4 



5 Фізичні вправи для розвитку швидкості та різних форм її прояву 4 

6 Фізичні вправи для розвитку сили та різних форм її прояву. 4 

7 Фізичні вправи для розвитку витривалості та різних форм її прояву. 4 

8 Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Теорія і методика 

фізичного виховання». 

8 

Всього за 2 модуль 37 

Всього 62 

 

Консультативна допомога студентам здійснюється згідно графіка консультацій.  

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

аудиторною роботою, оцінюється безпосередньо на практичних заняттях.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

7.1. Основна література  

  

1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»: за станом на 20 січня 2010 р. / 

Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – С. 1-7. 

2. Круцевич Т.Ю. Історія розвитку фізичної рекреації: навч. посіб. / Т.Ю. Круцевич, 

Н.Є. Пангелова, С.Б. Пангелов. – К., 2013. – 159 с. 

3. Круцевич Т.Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. 

посіб. / Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Безверхня. – Київ, 2011. – 224 с. 

4. Круцевич Т.Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: навч. 

посібник / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня. – К., 2010. – 248 с. 

5. Ляхова І.М. Теорія та методика викладання гімнастики у вищих навчальних 

закладах: навчальний посібник / І.М. Ляхова, Г.Г. Кружило. – Запоріжжя: КПУ, 

2011. – 212 с. 

6. Теорія і методика фізичного виховання: навчальний посібник/ 

В.А. Товт,О.А. Дуло, М.Ю. Щерба. – Ужгород: ПП «Графіка», 2010. – 140 с. 

7. Теорія і методика фізичного виховання: Том 1. Загальні основи теорії і методики 

фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – К., 2018. – 392 с.  

8. Тулайдан В.Г. Практикум з теорії і методики фізичного виховання / 

В.Г. Тулайдан., Ю.Т. Тулайдан. – Львів, «Фест-Прінт». 2017. – 179 с. 

9. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навчальний 

посібник. Режим доступу: http://www.ovc.kharkov.ua/sotmfv-2ed.pdf. 

10. Шамардіна Г.М. Основи теорії та методики фізичного виховання / 

Г.М. Шамардіна. – Дніпропетровськ: Пороги, 2007 – 486 с.  

11. Шиян Б.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному 

вихованні та спорті: навч. посіб. / Б.М. Шиян, О.М. Вацеба. – Тернопіль, 2008. – 

276 с. 

7.2. Додаткова література  

1. Гурєєва А.М. Фізичне виховання та здоров’я: методика розвитку гнучкості: 

навчальний посібник для самостійної роботи студентів I-VI курсів медичних та 

фармацевтичних факультетів, спеціальностей «Технологія медичної діагностики 

та лікування», «Фізична терапія, ерготерапія», «Стоматологія», «Медицина», 

«Фармація, промислова фармація», «Педіатрія» / А.М. Гурєєва, Е.Ю. Дорошенко, 

І.О. Сазанова. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – 88 с. 

2. Гурєєва А.М. Фізичне виховання: теоретичний розділ: навчальний посібник для 

студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / 

А.М. Гурєєва. – Запоріжжя, 2012. – 70 с. 

3. Маліков М.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті / 

М.В. Маліков, А.В. Сватьєв, Н.В. Богдановська: навчальний посібник для 

http://www.ovc.kharkov.ua/sotmfv-2ed.pdf


студентів вищих навчальних закладів – Запоріжжя, 2006. – 227 с. 

4. Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості 

населення України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 

1996 р. № 80. – К., 1996. – 31 с. 

5. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання / С.І. Присяжнюк. – К., 2008. – 502 с. 

6. Романенко В.О. Рухові здатності людини / В.О. Романенко. – Донецьк, 1999. – 336 

с. 

7. Товт В.А. Основи теорії та методики фізичного виховання: навчальний посібник / 

В.А. Товт. – Ужгород, 2009. – 39 с. 

 

7.3. Інформаційні ресурси 

1. Урядовий портал про фізичну культуру. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search 

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

ресурс] – Режим доступу http://zounb.zp.ua/ 

3. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс] 

www.nbuv.gov.ua 

4. Теорія та методика фізичного виховання / науково-методичній журнал [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до журн. http://www.tmfv.com.ua/ 

5. Бібліотека Запорізького державного медичного університету на традиційних 

носіях[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.zsmu.edu.ua 

6. Обласна медична бібліотека. – Режим доступу: http://www.medlib.org.ua 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

- Поточний, проміжна атестація; 

- Підсумковий. 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях 

у відповідності з конкретною метою і завданнями і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного 

контролю під час навчальних занять – усне опитування або контрольне тестування, а 

також контроль практичних умінь студентів під час виконання практичних завдань і 

вирішення типових ситуаційних завдань.  

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. 

Проміжна атестація проводиться у формі тестування з попередньо засвоєних 

студентами тем у час, визначений деканатом. Студенти, які мають академічну 

заборгованість, повинні її ліквідувати до часу проведення проміжної атестації. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку.  

До складання диф. заліку допускаються студенти, у яких відсутня академічна 

заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, опановано теоретичні і методичні 

аспекти СРС, а також незадовільні оцінки). Студенту, який з поважної причини мав 

пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

http://moodle.znu.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=100001
http://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
http://zounb.zp.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.tmfv.com.ua/
http://lib.zsmu.edu.ua/
http://www.medlib.org.ua/


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. Відпрацювання 

студентом, пропущених ним занять, здійснюється згідно графіка консультацій, 

представленого на кафедрі. 

Диференційований залік – форма підсумкового контролю з дисципліни, яка 

проводиться кафедрою на останньому занятті студенту, у якого відсутня академічна 

заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки). Оцінка з 

дисципліни за диф. залік включає 50% оцінювання поточної успішності та 50% 

підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проходе у вигляді комп’ютерного (паперового) тестування 

знань і вмінь студентів (максимальна кількість балів – 80, мінімальна – 50), прохідний бал 

60%.  

Перескладання диф. заліку відбувається відповідно до складеного графіку 

відповідним деканатом. 

Кафедра подає роздруковану з АСУ паперову відомість з диф. заліку в деканат з 

середнім балом поточної успішності та балом підсумкового контролю не пізніше 

наступного дня після дати останнього заняття. 

 

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. 


