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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: асистент, асистент Дац Валерія Валеріївна 

e-mail: dr.dats@ukr.net 

Кафедра: пропедевтичної та хірургічної стоматології (тел. (061)236-22-95) 

Адреса: вул. Сталеварів, 36 ННМЦ “Університетська клініка” ЗДМУ “Центр медичної реабілітації 

та профілактики” 

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «Дитяча хірургічна стоматології» 

 

Кількість кредитів з дисципліни: 180 годин / 6 кредити ECTS (лекцій – 14, практичних занять – 

100, СРС – 66). 

 

3. Семестр: навчання в VШ-X семестрах. 

 

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

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

хірургічна стоматологія»):  нормальної та патологічної анатомії та фізіології, хімії, біології, 

мікробіології, біохімії, біофізики,  фармакології, латини та інтегрується з цими дисциплінами; закладає   

основи   вивчення   студентами  дитячої хірургічної та терапевтичної стоматології, ортодонтії та інтегрує 

викладання з цими дисциплінами. 

 

 

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

вивченні «Дитячої хірургічної стоматології»): інтегрується з наступними клінічними 

дисциплінами: профілактикою стоматологічних захворювань, дитячою терапевтичною 

стоматологією і ортодонтичною стоматологією та формує уявлення про необхідність 

профілактики стоматологічних захворювань. 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни. дитяча хірургічна стоматологія базується на 

вивченні студентами нормальної та патологічної анатомії та фізіології, хімії, біології, мікробіології, 

біохімії, біофізики,  фармакології, латини та інтегрується з цими дисциплінами; закладає   основи   

вивчення   студентами  дитячої хірургічної та терапевтичної стоматології, ортодонтії та інтегрує 

викладання з цими дисциплінами. 

 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

• інтегральні: 

здатність розвязкувати складні задачі та проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

«Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або 

здійснення інновацій). 

• загальні: 



Загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути сучасно 

навченим; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; навички використання іноформаційних 

та комунікаційних технологій; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

вміння виявляти, ставити та вирішувати проблему; здатність до вибору стратегії спілкування; здатність 

працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; навчики здійснення безпечної діяльності; 

здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт). 

 

Спеціальні (фахові, предметні) (збирання медичної інформації про пацієнта; оцінювання результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень; встановлення клінічного діагнозу стоматологічного 

захворювання; діагностика невідкладних станів; визначення характеру та приниипів лікування 

стоматологічних захворювань;визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній 

патології; виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій; проведення лікування основних 

стоматологічних захворювань; ведення медичної документації). 

Деталізація компетентностей в дескрипторі НРК у формі «Матриці компетентностей» 

 

 

Кінцеві цілі дисципліни: 

Кінцевими  цілями вивченя дитячої хірургічної стоматології є: 

- Аналізувати результати обстеження хворого в клініці дитячої хірургічної стоматології 

- Визначати провідні синдроми і симптоми у дитячій хірургічній стоматології 

- Визначати характер та принципи лікування в клініці дитячої хірургічної стоматології 

- Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень в 

дитячій хірургічній стоматології. 

-     Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки 

-  Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань у клініці 

дитячої хірургічної стоматології. 

-     Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та 

принципами фахової субординації у клініці дитячої хірургічної стоматології 

-  Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургічної стоматології. 

-  Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці дитячої хірургічної стоматології 

-     Обґрунтувати і оформити попередній клінічний діагноз в клініці дитячої хірургічної 

стоматології 

-    Обґрунтувати і оформити синдромний діагноз в клініці дитячої хірургічної стоматології 

-    Проводити диференційну діагностику венеричних захворювань, що потребують особливої 

тактики ведення пацієнта. 

-  Проводити обстеження хворого у клініці  дитячої  хірургічної стоматології 

- Проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань. 

-  Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці дитячої хірургічної 

стоматології. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, визначених у 

Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія», зокрема метою вивчення 

навчальної дисципліни “дитячої хірургічної стоматології” є навчити студентів особливостям клініки, 

діагностики та лікування стоматологічних захворювань у дітей різного віку. 

 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни: Навчання організоване за розкладом у такій системі: лекції, 

практичні заняття та самостійна робота. Систематичне здійснення поточного та проміжного 

контролю знань дає змогу через систему зворотного зв’язку (від слухача до викладача) оперативно 



вносити до навчального процесу необхідні корективи. В організації навчального процесу особлива 

увага приділяється самостійній роботі студентів (55,55 %), практичним заняттям, спрямованим на 

відпрацювання вмінь на навичок, відвідування практичних занять та лекцій професорсько-

викладацького складу кафедри. Співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи 

складає 0,9:1. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля 

«дитяча хірургічна стоматологія», що містить 2 змістовних модулей, 31 тема. 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми практичних занять VIII семестр  

Модуль 1 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Знеболювання хірургічних втручань в ЩЛД у дітей в умовах амбулаторії та 

стаціонару. Місцеве знеболювання тканин, види, техніка виконання. Ускладнення та 

їх профілактика. Сучасні місцево-знеболювальні засоби, їх вибір, способи 

визначення переносимостіанестетиків. Загальне знеболення в умовах поліклініки та 

стаціонару. Види, показання. 

5 

 

2.  Операція видалення тимчасових та постійних зубів у дітей. Умови та техніка 

виконання, інструментарій. Ускладнення під час та після видалення зубів, їх 

лікування та профілактика. Кровотеча з лунки видаленого зуба, патогенез та способи 

зупинки. Альвеоліт. Діагностика, лікування.  

5 

3.  Одонтогенний та неодонтогенний періостит щелеп. Клініка гострого та хронічного 

періоститу. Діагностика, диференційна діагностика. Хірургічне лікування. 

Показання до комплексного лікування. Ускладнення їх лікування та профілактика. 

5 

4.  Гострий одонтогенний та неодонтогенний остеомієліт щелеп у дітей. Хронічний 

одонтогенний та первинно-хронічний остеомієліт щелеп. Етіологічні аспекти. 

Клініка, діагностика, диференційна  діагностика. Методи хірургічного та 

комплексного лікування. Реабілітаційні заходи. Ускладнення та їх лікування. 

5 

5.  Гострі та хронічні, одонтогенні та неодонтогенні лімфаденіти ЩЛД у дітей. 

Клінічний перебіг, діагностика, диференційна діагностика. Методи лікування. 

Ускладнення та їх профілактика. Одонтогенні, неодонтогенні абсцеси та флегмони 

ЩЛД. Класифікація, клініка та діагностика залежно від локалізації запального 

вогнища. Хірургічне лікування та його ускладнення. Проведення профілактичних 

заходів. Загальні положення комплексного лікування. Фурункули та карбункули 

ЩЛД. Класифікація, діагностика, диференційна діагностика, лікування. 

Ускладнення та їх профілактика. 

5 

6.  Специфічні захворювання: актиномікоз, туберкульоз, сифіліс, СНІД та ВІЛ-

інфекція та їх прояви в ЩЛД у дітей.  Діагностичний алгоритм. Принципи 

лікування. 

5 

7.  Гострі (епідемічний та неепідемічний паротит, калькульозний та 

некалькульознийсубмаксиліт), хронічні (паренхіматозний та 

інтерстиційнийсубмаксиліт) захворювання слинних залоз у дітей. 

Анатомофізіологічні передумови розвитку запальних процесів в слинних залозах у 

дітей. Клініка, діагностика та лікування. Ускладнення  лікування та їх профілактика. 

Гострі та хронічні запальні захворювання СНЩС у дітей. Вторинний деформуючий 

артроз, анкілоз. Причини розвитку, діагностика, диференційна діагностика, 

клінічний перебіг. Принципи та етапи хірургічного, медикаментозного лікування. 

5 



Реабілітація таких хворих.  

8.  ПМК 5 

 Разом 40 

 

 

 

Теми практичних занять IX семестр  

Модуль 2 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Пухлини  м'яких  тканин ЩЛД у дітей (гемангіома, лімфангіома, ліпома, міома, 

фіброма). Етіологія, клініка, діагностика, принципи та способи лікування. 

Ускладнення  та їх профілактика.  Показання до кровозаміщуючої терапії при 

проведенні оперативних втручань на м`яких тканинах. 

Вроджені та набуті пухлиноподібні утворення м'яких тканин обличчя 

(епідермоїд, дермоїд, тератома, кісти та нориці шиї, атерома, папілома). 

Етіологія, патогенез, диференційна       діагностика та особливості хірургічного 

лікування, профілактикика ускладнень.  Нейрофіброматоз. Невуси.  Етіологія, 

клініка,    діагностика, комплексне лікування, та реабілітація. 

5 

2. Остеогенні  (остеобластокластома, остеома, остеоїд-остеома) та одонтогенні 

(амелобластома, одонтома, епуліс, цементома) новоутворення щелеп у дітей. 

Етіологія, патогенез, діагностика, диференційна діагностика, клініка, методи 

хірургічного лікування. Ускладнення та шляхи їх попередження. 

Реабілітаційні заходи,  етапність та об’єм. 

Пухлиноподібні новоутворення кісток ЩЛД: (фіброзна остеодисплазія, 

херувізм,  гіперпаратиреоідна фіброзна остеодистрофія,). Етіопатогенетичні 

основи, клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи та методи  

лікування. 

5 

3. Пухлиноподібні новоутворення щелеп - кісти (радикулярна, фолікулярна,    

резидуальна, фісуральна , первинна   кісткова, кіста прорізування). Етіологія, 

патогенез. Методи діагностики, диференційна діагностика та способи 

хірургічного  лікування. Реабілітація дітей після цистектомії та цистотомії. 

5 

4. Істинні пухлини та пухлиноподібні новоутворення слинних залоз 

(плеоморфна та мономорфна аденома, гемангіома,  лімфангіома, кісти малих 

та великих слинних залоз). Діагностика, диференційна діагностика, клініка, 

принципи лікування. Післяопераційні ускладнення та їх профілактика. 

5 

5. Злоякісні  пухлини тканин ЩЛД у дітей. Класифікація. Етіологія, патогенез, 

клінічні особливості перебігу, методи діагностики, диференційна діагностика. 

Первинна верифікація злоякісних пухлин. Принципи диспансеризації та 

лікування. 

5 

6. ПМК 5 

 Разом 30 

 

 

 

 

 

 



Теми практичних занять X семестр  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Незрощення верхньої  губи. Колобома, оро-фаціально-дигітальний синдром. 

Короткі вуздечки губ та язика. Мілкий присінок. Статистика, класифікація, 

етіологія, патогенез. Клініка,  діагностика, принципи, етапність, об’єм 

комплексного лікування та реабілітація хворих. 

4 

2. Вроджені незрощення піднебіння. Синдром  П’єра Робена, синдром 

Франческетті, синдром I-II зябрової дуги. Статистика, класифікація, етіологія, 

патогенез, клініка, діагностика, методи хірургічного лікування. Комплексна  

реабілітація   дітей з незрощеннями піднебіння. Вигодовування дітей з 

незрощеннями піднебіння. Клініка, принципи лікування. 

4 

3. Травматичні пошкодження м’яких тканин (забиття, гематоми, садна, рани, 

опіки, відмороження). ПХО різних видів ран. Показання до проведення 

протиправцевої та антирабічної вакцинації. Травматичні пошкодження зубів 

(забій, вивихи – повний, неповний, інтрузійний), кісток (переломи нижньої та 

верхньої щелеп, вилицевого комплексу) ЩЛД у дітей. Клініка,  діагностика, 

диференційна діагностика, особливості лікування в різному віці, реабілітація 

таких хворих. Комбінована та поєднана травма.  

4 

4. Закономірності клінічного перебігу, алгоритм діагностично - лікувальних та 

профілактичних заходів, вибір методу знеболення у дітей з запальними 

захворюваннями ЩЛД та супутніми соматичними захворюваннями в умовах 

поліклініки та стаціонару. 

4 

5. Діагностичні критерії доброякісних пухлин та пухлиноподібних новоутворень 

ЩЛД у дітей Принципи лікарської тактики та реабілітації на етапах  їх 

лікування. 

4 

6 Патогномонічні клінічні ознаки травматичних ушкоджень тканин ЩЛД у 

дітей. Методи діагностики травм м»яких тканин, зубів, щелеп. Принципи 

ПХО ран м»яких тканин обличчя. Способи імобілізації зубів та щелеп залежно 

від виду травми та віку дитини. Клініка, діагностика, диф.діагностика та 

лікування анкілозу.  

4 

7 Принципи комплексного лікування дітей з вродженими та набутими 

дефектами і деформаціями ЩЛД. 
4 

8 ПМК 2 

 Разом 30 

 

  

 

    50 

6. Самостійна робота студента Самостійна робота  Модуль 1 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання 

практичних навичок та вмінь). 

10 

2. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання 

практичних навичок та вмінь). 

6 

3. Утруднене прорізування тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку. 

Клінічні особливості та лікувальна тактика. 

6 

4. Інструментальні та лабораторні методи дослідження слинних залоз при їх 

захворюваннях у дітей. 

6 



5. Прояви захворювань крові в щелепно-лицевій ділянці у дітей. Лікувальна 

тактика. 

6 

6. Індивідуальна СРС – огляд навчально-методичної літератури, написання 

рефератів, проведення наукових досліджень. 

6 

7. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 6 

 Разом  46 

  

Самостійна робота  Модуль 2 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання 

практичних навичок та вмінь) 

5 

2. Підготовка до практичних, семінарських занять (теоретична, опрацювання 

практичних навичок та вмінь) 

5 

3. Утруднене прорізування тимчасових та постійних зубів у дітей різного віку. 

Клінічні особливості та лікувальна тактика. 

2 

4. Інструментальні та лабораторні методи дослідження слинних залоз при їх 

захворюваннях у дітей. 

2 

5. Прояви захворювань крові в щелепно-лицевій ділянці у дітей. Лікувальна 

тактика. 

2 

6. Індивідуальна СРС – огляд навчально-методичної літератури, написання 

рефератів, проведення наукових досліджень. 

2 

7. Підготовка до підсумкового модульного контролю. 2 

 Разом  20 

 

 

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

роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу «Дитяча хірургічна  

стоматологія. Модуль 1 та 2» та питань в письмовій та/або усній формі. 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 

незарахованим 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.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

 

Рекомендована література 

Основна 

1.  Харьков, Л. В.    Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку [Текст] : нац. 

підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Л. В. Харьков, Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; 

за ред. Л. В. Харькова. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 496 с. - ISBN 978-617-505-324-9 

2. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Атлас хирургических стоматологических заболева-

ний у детей. Киев.»Книга-плюс», «Ничлава».,2012 г., 501 с. 

3. Основы челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие для студентов стоматологических факультетов 

медицинских институтов и университетов, врачей-интернов медицинской академии последипломного образо-

вания – А.А.Тимофеев – МИА, 2007 – 695 с. 

 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%92.


 

 

Додаткова: 

1. Сиган З.М. Топографическая анатомия и оперативная хирургии головы и шеи.-М.-МИА.-2009.-208с. 

2.  Супиев Т.К.Травмы челюстно-лицевой области у детей. -М.- МЕДпресс-информ.-2007.-100с. 

3. Кисельова Н.В. Комплексні діагностика та лікування гемангіом щелепно-лицевої ділянки у дітей: ав-

тореф. Дисертації канд.мед.наук: /14.01.22/ /МОЗУ; НМУ ім.О.О.Богомольця. - К., 2016, 20 c. 

4. Стоматологічний діагноз (за МКХ-10) :навчальний посібник / В. А. Кльомін, П. В. Іщенко, 

І. В. Борисова [та ін.]. – Київ : Медицина , 2015, 214 С. : іл. 

5. Хірургічна стоматологія дитячого віку: підручник/ Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л.; за ред. 

Л.В.Харькова. – К.: Книга-плюс, 2008. 496 с. 

6. Eckehard Kostka, Simon Meissner, Christian H. Finke, Manlio Mandirola and Saskia Preissner. Multidisci-

plinary Treatment Options of Tooth Avulsion Considering Different Therapy Concepts, The Open Dentistry Jour-

nal, 2014, 8, 180-183 р. 

7. Raynomd J. Fonseca. Oral and maxillofacial trauma, Saunders, an imprint of Elsevier Inc, -  2013, 153 р. 

8. Харьков Л.В., Ефименко В.П.  Диагностика и лечение травматических повреждений мыщелкового от-

ростка нижней челюсти у детей  - «Книга-плюс», 2010, 120 c. 

9. Тимофєєв О.О. Захворювання слинних залоз. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2007. – 160 С. 

10. Pediatric Oraland Maxillofacial Surgery: підручник  /Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова І.Л.; за ред. 

Л.В.Харькова. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015, 104 с. 

11. Яковенко Л.М., Чехова І.Л, Єгоров Р.І., Алгоритми виконання стоматологічних маніпуляцій з дисцип-

ліни «Дитяча хірургічна стоматологія» до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі 

стоматології. – К.: Книга-плюс, 2017. – 40 c.  

12.  Л.В.Харьков, Л.М.Яковенко, Л.О.Хоменко, Н.В.Біденко Осложнения заболеваний в хирургической и 

терапевтической стоматологии детского возраста. - ООО «Книга-плюс», 2014, 352 c. 

13. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Кава Т.В. «Справочник хирурга-стоматолога», Книга-плюс, 2013, 374 c. 

14. Харьков Л.В., Яковенко Л.М., Чехова И.Л. Атлас хирургических стоматологических заболеваний у 

детей. - Киев.» Книга-плюс», «Ничлава».,2012 г., 501 c. 

15. Местная анестезия в стоматологии. Дубровина Е.В. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2010. – 488 c. 

 

 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека медичного університету. 

2. Методичні розробки до практичних занять для студентів. 

3. Мережа Інтернет. 

4. Електронні інформаційні ресурси кафедри: http://doc.zsmu.edu.ua/index.php 

 

 

 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (диференційований залік) 

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 прийому пацієнтів, вирішення 

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



рівня, інтерпретація результатів додаткових методів обстеження). 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. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає 

фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (200 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно» та 120 балів, якщо поточні – «задовільно». 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 модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної підготовки студента 

(виконання практичних навичок) 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 диференційованого заліку оцінюється за чотирибальною 

шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та автоматично конвертується 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. 

 

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. 


