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1. Загальна інформація про викладача.  

Викладач: доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини та 

нейрохірургії, к.мед.н. Льовкін Олег Анатолійович, e-mail: levkin03@ukr.net   

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни:   «Екстрена та невідкладна медична допомога» 

Кількість кредитів з дисципліни: 45 годин / 1,5 кредитів ECTS (лекцій – 4, 

практичних занять – 24, СР – 5, ІЗ - 12). 

 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни.  

Час проведення навчальної дисципліни - 9-10 семестри. 

Місце проведення навчальної дисципліни – база кафедри - КНП «Міська лікарня 

екстреної та швидкої медичної допомоги» Запорізької міської ради (вул. Перемоги, 80).   

  

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

      Пререквізіти: біологія, анатомія, фізіологія, фармакологія, біохімія, патологічна 

анатомія, патологічна фізіологія.  

         Постреквізіти: внутрішня медицина, педіатрія, хірургія, травматологія та ортопедія, 

нейрохірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія. 

  

 5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

  Лікар невідкладних станів перш за все повинен оволодіти знанням та опанувати 

практичними навичками і вмінням надавати екстрену та невідкладну допомогу 

постраждалим при критичних станах, травмі, невідкладних станах в умовах мирного часу, 

надзвичайних ситуаціях та бойових дій на основі вимог підготовки лікаря за фахом. 

Головне завдання дисципліни «Екстрена та невідкладна медична допомога» – навчити 

студентів оцінювати критичну ситуацію та вибирати тактику надання екстреної та 

невідкладної медичної допомоги; провести первинний огляд постраждалого за схемою 

«С’ABCDE» та вторинний огляд «з голови до п’ят»; визначити стан хворого при 

невідкладних станах; знати алгоритми базової та розширеної серцево-легеневій реанімації 

у дорослих та дітей; вміти надати допомогу при механічних, термічних пошкодженнях, 

критичної зовнішньої кровотечі; знати алгоритми первинного медичного сортування 

великої кількості постраждалих при надзвичайних станах.  
Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

Інтегральна:  

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

порушеннями функції органів та систем із застосуванням положень, теорій та методів 

фундаментальних, медичних та клінічних наук, в умовах комплексності та 

невизначеності. 

Загальні: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

 Здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; навички 

міжособистісної взаємодії 
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 Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

другою мовою 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, які виконуються 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 

Спеціальні (фахові, предметні): 

 Здатність провадити безпечну практичну діяльність для пацієнта/клієнта та 

практикуючого фахівця;  

 Збирання медичної інформації про стан пацієнта. 

 Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень. 

 Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги;  

 Мати навички надання екстреної медичної допомоги 

 Знати етапи медичної евакуації в умовах надзвичайної ситуації; принципи організації 

та проведення лікувально-евакуаційних заходів серед населення та 

військовослужбовців.  

 Встановлювати зв’язок з відповідними посадовими особами для забезпечення умов 

щодо виконання етапів медичної евакуації 

 Знати законодавчу базу щодо надання ЕМД. Мати спеціалізовані знання про 

невідкладні стани; принципи надання екстреної медичної допомоги Вміти визначити 

невідкладні стани; принципи та тактику надання ЕМД;  

 провести організаційні та діагностичні заходи спрямовані на рятування та збереження 

життя людини 

 Обґрунтовано формулювати та довести до пацієнта чи його законного представника 

необхідність надання невідкладної допомоги та отримати згоду на медичне втручання 

 Мати спеціалізовані знання про будову тіла людини, її органів та систем; алгоритми 

надання ЕМД 

 Вміти надавати екстрену медичне допомогу при невідкладному стані.  

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 

допомога»:  оволодіння знанням, опанування практичними навичками і вмінням надавати 

екстрену та невідкладну допомогу постраждалим при критичних станах, травмі, 

невідкладних станах в умовах мирного часу, надзвичайних ситуаціях та бойових дій на 

основі вимог підготовки лікаря за фахом.  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

 навчити оцінювати критичну ситуацію та вибирати тактику надання екстреної та 
невідкладної медичної допомоги; 

 навчити проведенню первинного огляду постраждалого за схемою «С’ABCDE» та 
вторинного огляду «з голови до п’ят»; 

 навчити визначати стан хворого за шкалами, обсяг обстеження та клінічний 
перебіг основних синдромів, що супроводжують тяжкі порушення життєво 
важливих функцій при невідкладних станах; 

 навчити алгоритмам базової та розширеної серцево-легеневій реанімації у 
дорослих та дітей; 
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 навчити знанням та практичним навичкам з надання екстреної медичної допомоги 
при механічних, термічних пошкодженнях, критичної зовнішньої кровотечі; 

 навчити відрізняти та надавати екстрену медичну допомогу при різних 
патогенетичних видах шоку в ранньому періоді; 

 навчити сучасним принципам надання екстреної медичної допомоги при травмі, 
політравмі; 

 поглибити знання з фізіології та патофізіології болю, навчити обґрунтовувати 
призначення наркотичних та ненаркотичних препаратів при травмі; 

 навчити алгоритмам надання екстреної медичної допомоги постраждалим при 
надзвичайних станах в умовах природних та техногенних катастроф;  

 навчити алгоритмам первинного медичного сортування великої кількості 

постраждалих при надзвичайних станах.. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з  

одного модулю - 45 годин / 1,5 кредитів ECTS (лекцій – 4, практичних занять – 24, СР – 5, 

ІЗ - 12).  

Модуль складається з 8 тем.  

Тема 1 «Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні». 

Тема 2 «Базова серцево-легенева реанімація у дорослих та дітей». 

Тема 3 «Розширена серцево-легенева реанімація у дорослих та дітей». 

Тема 4 «Шок. Зовнішня кровотеча. Методи тимчасової зупинки зовнішньої  кровотечі». 

Тема 5 «Сучасні принципи з надання екстреної медичної допомоги постраждалим при 

травмі». 

Тема 6 «Особливості надання екстреної медичної допомоги при бойовій травмі». 

Тема 7 «Надзвичайні стани. Первинне медичне сортування». 

Тема 8. Залік. Теоретичне оцінювання (заключне тестування) та оцінювання практичних 

навичок за симуляційними сценаріями. 

 

6. План вивчення навчальної дисципліни  

 

Назва тем  

Кількість годин 

Всього 
У тому числі 

Л Пз СР 

Тема 1 «Організація надання екстреної та 

невідкладної медичної допомоги в Україні» 
6 2 4 

19 

Тема 2 «Базова та розширена серцево-легенева 

реанімація у дорослих та дітей» 
6 2 4 

Тема 3 «Шок. Зовнішня критична кровотеча. 

Анафілактичний шок» 
4 - 4 

Тема 4 «Сучасні принципи з надання екстреної 

медичної допомоги постраждалим при травмі»  
6 2 4 

Залік. Теоретичне оцінювання (заключне 

тестування) та оцінювання практичних навичок за 

симуляційними сценаріями.  

4 - 4 

       Всього   6 20 19 

       Всього годин 45 
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Теми лекцій 

 

№ Тема 

Кількість 

годин 

1 Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в Україні 2 

2 
Сучасні принципи з надання екстреної медичної допомоги постраждалим 

при травмі 
2 

3 
Сучасні принципи проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих та 

дітей 
2 

       Всього годин 6 

 

Теми практичних занять 
 

№ 

з/п Назва тем 

Кількість 

годин 

1 
Організація надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в 

Україні. 

4 

1.1 
Оцінка ситуації та вибір тактики при наданні екстреної медичної 

допомоги. 

1.2 
Первинний огляд пацієнта за схемою С’АВСDE та вторинний огляд «з 

голови до п’ят». 

1.3 Методи відновлення прохідності дихальних шляхів. 

2 Базова серцево-легенева реанімація у дорослих та дітей. 

4 

2.1 Поняття про термінальні стани. 

2.2 Алгоритм базової СЛР у дорослих. 

2.3 Алгоритм базової СЛР у дітей. 

2.4 Робота з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. 

3 

Шок. Зовнішня кровотеча. Методи тимчасової зупинки зовнішньої  

кровотечі. 

4 

3.1 Шоки. Патогенетичні види шоку. Загальні механізми розвитку шоку. 

3.2 Зовнішня критична кровотеча.  

3.3 

Методи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі: накладення 

кровоспинного джгута/турнікету; тампонування рани; накладення тиснучої 

пов'язки (бандажа). 

3.4 Анафілактичний шок. Особливості надання Е(Н)МД при анафілаксії. 

4 

Сучасні принципи надання екстреної медичної допомоги 

постраждалим при травмі. 

4 

4.1 Поняття травми. Класифікація механічної травми.  

4.2 

 Оцінка критичної ситуації та вибір тактики під час надання Е(Н)МД при 

травмі. 

4.3 

Особливості вторинного огляду постраждалого «з голови до п’ят» при 

травмі. Збір анамнезу за схемою «SAMPLE». 

4.4 Алгоритм надання ЕМД при травмі. 

4.5 

Сучасні методи іммобілізації при травмі. Методи евакуації постраждалого 

з транспортного засобу. Правила зняття захисного шолому з голови 
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постраждалого. Методи фіксації шийного відділу хребта. Методи 

іммобілізації кінцівок та тазу постраждалого. 

4.6 

Фіксація постраждалого за допомогою транспортувальної дошці та 

ременів. 

    4.7 Медикаментозна підтримка при травмі. 

5 Залік.  

4 5.1 Теоретичне оцінювання (заключне тестування). 

5.2 Оцінювання практичних навичок за симуляційними сценаріями. 

   

Всього годин 
20 

 

7. Самостійна робота студента (СРС) 

 

№ 

з/п Теми індивідуальних завдань 

Кількість 

годин 

1 

До теми Пз № 2 «Базова серцево-легенева реанімація у дорослих та 

дітей» 

1. 1. Описати можливі небезпеки при наданні ЕМД. 

2. 2. Назвіть та роз’яснити алгоритм первинного огляду постраждалого. 

3. 3. Що таке «Правило золотої години» за Crowley R.A.  

4. 4. Техніка застосування орофарингеального повітроводу. 

5. 5. Техніка застосування ларингеальної маски. 

1. 6. Написати алгоритм базової СЛР у дорослих.  

2. 7. Написати алгоритм проведення базової СЛР у дітей. 

3. 8. Правила роботи з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. 

4. 9. Особливості проведення базової СЛР у вагітних. 

5. 10. Особливості проведення базової СЛР при утопленнях. 

6. 11. Особливості проведення базової СЛР при електротравмі.  

12. Особливості надання Е(Н)МД при анафілаксії. 5 

2 

 

До теми Пз № 3 «Розширена серцево-легенева реанімація у дорослих 

та дітей» 

1. Показання та протипоказання для продовження базової СЛР.  

2. Алгоритм розширеної СЛР у дорослих. 

3. Алгоритм розширеної СЛР у дітей.  

4. Відмінність монофазних від біфазних дефібриляторів 

5. Оцінка серцевого ритму під час проведення розширеної СЛР. Види 

порушення ритму. 

6. Медикаментозна підтримка при розширеної СЛР.  

7. Причини неефективної СЛР: 5 «Г» - 5 «Т» у дорослих 

8. Причини неефективної СЛР: 5 «Г» - 5 «Т» у дітей. 

9. Шляхи введення медикаментів. Техніка використання BIG. 

10. Особливості проведення розширеної СЛР у вагітних. 

11. Особливості надання допомоги новонародженим дітям. 

12. Особливості надання Е(Н)МД при електротравмі. 5 

3 

 

До теми Пз № 4 «Шок. Зовнішня кровотеча. Методи тимчасової 

зупинки зовнішньої  кровотечі» 

4. 1. Поняття шоку. Компенсаторні механізми. 

5. 2. Патогенетичні види шоку. 

6. 3. Кардіогенний шок. Основні причини. Особливості інфузійної терапії. 

7. 4. Гіповолемічний шок. Основні причини. Особливості інфузійної 5 
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терапії. 

8. 5. Кардіогенний шок з обструктивною дисфункцією. Основні причини. 

Особливості інфузійної терапії. 

9. 6. Обструктивний шок. Основні причини. Особливості інфузійної 

терапії. 

10. 7. Ознаки критичної кровотечі. Методи тимчасової зупинки зовнішньої 

кровотечі. 

11. 8. Методи тимчасової зупинки зовнішньої критичної кровотечі. 

12. Показання. Техніка накладення кровоспинного джгута/турнікету 

13. 9. Методи тимчасової зупинки зовнішньої критичної кровотечі. 

Показання. Техніка тампонування рани. 

10. Особливості надання Е(Н)МД при анафілаксії.  

4 

 

До теми Пз № 5 «Сучасні принципи надання екстреної медичної 

допомоги постраждалим при травмі» 

13.1. 1. Класифікація механічної травми. 

13.2. 2. Оцінка критичної ситуації та вибір тактики надання Е(Н)МД при 

травмі. 

13.3. 3. Особливості вторинного огляду постраждалого. 

13.4. 4. Показання. Методи евакуації постраждалого з ТЗ.  

13.5. 5. Показання. Техніка зняття захисного шолому з голови постраждалого 

при ДТП. 

13.6. 6. Показання. Види фіксації шийного відділу хребта. 

13.7. 7. Показання. Техніка фіксації шийного відділу хребта за допомогою 

комірця. 

13.8.  8. Показання. Сучасні методи іммобілізації кінцівок та тазу 

постраждалого. 

13.9. 9. Методи перекладання постраждалого за допомогою 

транспортувальної дошці. 

13.10.  10. Медикаментозна підтримка при травмі. Основні групи препаратів. 

13.11. 11. Інфузійна підтримка при травмі. Принципи інфузійної ресустітації. 

12. Аналгезія при травмі. Групи аналгетиків. 

13. Особливості надання Е(Н)МД при опіках. 

14. Особливості надання Е(Н)МД при ТЧМТ. 4 

     Всього годин 19 

  

8. Список основної та додаткової літератури 

 

 8.1. Обов'язкова література:  
1. Анестезіологія та інтенсивна терапія. За ред. Ф.С. Глумчера, Л.П. Чепкого, В.Ф. 

Москаленка. Підручник для ВМНЗ IV рівня акредитації. К.; ВСВ Медицина, 2010. 
- 336с.  

2. Льовкін О.А., Перцов В.І., Мирний С.П. Навчальний посібник «Базові, 

спеціалізовані практичні навички та алгоритми з надання екстреної медичної 
допомоги» Рекомендовано до друку Вченою Радою ЗДМУ, протокол №8 від 

10.03.2020 р. – Запоріжжя, 2020. – 170 с.  
3. Льовкін О.А., Гриценко С.М., Перцов В.І., Голдовський Б.М. Навчальний посібник 

«Травма. Бойова травма. Надання екстреної медичної допомоги» Рекомендовано 

МОЗ України від 24.03.2016 року. – Запоріжжя, 2016. – 312 с.  
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4. Льовкін О.А., Перцов В.І., Гриценко С.М., Тєлушко Я.В., Анікін І.О. Навчальний 
посібник «Надання екстреної медичної допомоги при критичних станах» 

Рекомендовано Вченою Радою ЗДМУ від 21.05.2017 року. – Запоріжжя, 2017. – 
312 с.  

5. Бутьшин Ю.В., Бугалин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенснвная терапия неотложных 
состояний: Атлас. - К.: Новий друк, 2013. - 528 с.  

6. Сумин С.А. Неотложные состояния. М.: ООО «Медицинское информационное 
агенство», 2014. - 752 с.  

7. Руководство по интенсивной терапии (пособие). А. Беляев, М.П. Бондарь, А.М. 
Дубов и др. Под ред.А.И.Трещинского, Н.С.Глумчера.-К.: Вища шк., 2012.- 512с.  

8. Невідкладна військова хірургія. / пер. з англ. — Львів, Наутілус, 2015. — 

9. Владыка А. С. Ноцицепция и антиноцицепция : теория и практика / А.  
С. Владыка, А. А. Шандра, Р. Е. Хома, В. М. Воронцов. — Винница : ФОП 
“Каштелянов А. И.”, 2012. — 176 с.  

10. Строгуш О.М. Мультимодальне знеболювання бойової травми / О.М. Строгуш, 
П.І. Білінський // Травма. – 2015. – №1 (16). – С 5-12. 

11. European Resuscitation Council, guidelines for resuscitation 2015 

8.2. Додаткова література  
1. Руководство по интенсивной терапии. Под ред. А.И. Трещинского, Ф.С. Глумчера 

К.: Вища школа, 2004.-582 с.  
2. Неотложная медицинская помощь. Справочник практического врача. Под ред. 3. 

Мюллера. М., 2013. - 323 с.  
3. Цегла Т. Лечение боли: справочник Медпресс 2011: 384 с  
4. Александрович Ю. С. Оценочные и прогностические шкалы в медицине 

критических состояний: ЭЛБИ-СПб. - 2010,: 248 с.  
5. Ирвин Р.Процедуры и техники в неотложной медицине: БИНОМ 2011, 392 с. 
6. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского Совета по реанимации/Пер.с анг. – М., 2013. 
7. Савельев В.С. Сепсис в хирургии: состояние проблемы и перспективы. В 

кн.: 50 лекций по хирургии под ред. В. С. Савельева М. Media Medica 2003. 

С. 315 - 318.  
8. Острая массивная кровопотеря / А.И. Воробьев, В.М. Городецкий, Е.М. 

Шулут, С.А. Васильев. – М., 2010. 
9. Юнко М.А., Яцкевич Я.Е. Хірургія військової травми. //Практикум для 

студентів медвузів України.- Львів, 2005-166 с. 

 

9. Контроль і оцінка результатів навчання  

 Під час викладання навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 

допомога» використовуються наступні види контролю знань та практичних навичків 

студентів:  

 поточний контроль;  

 підсумковий контроль;  

 підсумковий  модульний контроль;  

 контроль володіння практичними навичками. 

 Під час викладання навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 

допомога» використовуються наступні методи контролю знань та практичних навичків 

студентів:   

 тестування;  

 розв'язування ситуаційних задач; 

 оцінка і трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; 

http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5173&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5110&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5110&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
http://www.mmbook.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=5040&category_id=2&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
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структурований за процедурою контроль практичних навичок на манекенах та муляжах за 

симуляційними сценаріями 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційний залік. Оцінка 

за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки 

підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоре-

тичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни. Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність 

- 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю - 80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми та під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентами. При оцінюванні навчальної діяльності студентів необхідно надавати перевагу 

стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, 

структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені 

до реальних. 

ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, 

глибоко його засвоїв, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді 

якого тісно пов'язується теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю 

при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього 

рівня оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною літературою, вірно обґрунтовує 

прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми навиками та 

прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в 

професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.  

   ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і 

змістовно його викладає, який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, 

правильно використовує теоретичні положення при вирішенні практичних запитань і 

задач, володіє необхідними навиками і технікою їх виконання.  

   ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не 

засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, 

порушує послідовність у викладанні програмового матеріалу і відчуває труднощі при 

виконанні практичних навиків або виконує їх з істотними помилками, з помилками 

вирішує ситуаційні задачі третього рівня контролю знань. 

   ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини 

програмового матеріалу, допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з 

великими труднощами виконує практичні навики.    

      Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за 

традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. 

Конвертація проводиться перед підсумковим модульним контролем. 

      Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням 

якості її виконання. До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу (СНТ, публікації та ін.) – не більше 10 балів. Заохочувальні бали за рішенням 

Вченої ради додають до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові 

публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ 

України та інше. 

  Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх 

тем на останньому контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають 

студентів, які виконали всі види робіт, що передбачені навчальною програмою, та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення 

підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль 

теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного 
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контролю визначаються у робочій навчальній програмі. Підсумковий модульний контроль 

вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60 балів. 

 

  

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А Відмінно 

170 – 179,99 В Добре 

160 – 169,99 С 

141 – 159,99 D Задовільно 

122 – 140,99 Е 

 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

 F Незадовільно з обов‘язковим повторним вивченням 

дисципліни складання 

 

    Оцінка з дисципліни Fx, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 

один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

   Оцінка Fx ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 

поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох 

разів за графіком, затвердженим деканатом. 

   Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 

навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне 

навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до 

нормативних документів, затвердженим в установленому порядку. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


