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1. Загальна інформація про викладачів: 

Ганчева Ольга Вікторівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри патологічної 

фізіології, gancheva@zsmu.pp.ua. 

Абрамов Андрій Володимирович – д. мед. н., професор, професор кафедри 
патологічної фізіології, abramov@zsmu.pp.ua. 

Ковальов Микола Михайлович – к.мед.н., доцент кафедри патологічної 

фізіології, kovalev@zsmu.pp.ua. 

Ісаченко Марія Ігорівна – аспірант кафедри патологічної фізіології, 

fedotova@zsmu.pp.ua. 

 

2. Назва навчальної дисципліни і кількість кредитів: 

«Патологічна фізіологія», 5,5 кредитів ЄКТС. 

3. Час і місце проведення навчальної дисципліни 

Вивчення здійснюється протягом 4-го семестру на 2 курсі навчання, кафедра 

патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету. 

4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити: анатомії, гістології, медичної та біологічної фізики, 

біонеорганічної, біоорганічної та біологічної хімії, біології, нормальної фізіології, 

мікробіології. 

Постреквізити: внутрішні хвороби, хірургія, акушерство та гінекологія, клінічна 

фармакологія, педіатрія, анестезіологія. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1. Призначення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна вивчає загальні закономірності функціонування організму 

хворої людини, котрі виникають на рівні клітин, органів, систем і організму хворого в 

цілому; що визначають механізми резистентності та передхвороби, виникнення і 

перебіг хвороби та її наслідків, а також одужання. 

5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» є 

вивчення загальних закономірностей та конкретних механізмів виникнення, розвитку, 

перебігу та наслідків патологічних процесів, окремих хвороб і патологічних станів. 

1.2. формування методологічних основ клінічного мислення. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

По завершенню вивчення дисципліни студент має: 

знати: основні поняття: здоров’я, хвороба, патологічний процес, типовий 

патологічний процес, патологічна реакція, патологічний стан, етіологія, патогенез; 

роль причин, умов, реактивності і резистентності організму в виникненні, розвитку і 

наслідках хвороб; роль етіологічних факторів, факторів ризику та умов у виникненні і 
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розвитку хвороб; розуміти причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі, прояв дії 

факторів зовнішнього середовища (виділяти зміни місцеві і загальні, патологічні і 

пристосувально-компенсаторні, специфічні і неспецифічні; визначати провідну ланку 

патогенезу; знати типові патологічні процеси (пошкодження клітини, місцеві 

порушення кровообігу та мікроциркуляції, запалення, гарячка, гіпоксія) за 

принципами їх класифікації, стадіями патогенезу, загальними проявами і варіантами 

завершення; причини і механізми розвитку типових патологічних процесів, їх прояви і 

значення для організму людини, зокрема у виникненні та розвитку відповідних груп 

захворювань; причинно-наслідкові зв’язки в патогенезі типових патологічних процесів 

(змін місцевих та загальних, патологічних і пристосувально-компенсаторних, 

специфічних і неспецифічних; провідної та допоміжних ланок); визначати типові 

порушення обміну речовин (енергетичного, вуглеводного, білкового, жирового, водно- 

електролітного, кислотно-основного) з визначенням їх понять, критеріїв, принципів 

класифікації та наслідків, голодування; етіологію, патогенез, клінічні прояви основних 

типів (1-й, 2-й) цукрового діабету та його ускладнення; вивчити причини виникнення 

недостатності зовнішнього дихання, роль порушень вентиляції альвеол, дифузії газів 

через альвеоло-капілярну мембрану, перфузії у малому колі кровообігу в розвитку 

недостатності дихання; причини і механізми виникнення задишки; закономірності 

порушень клітинного складу периферичної крові при анеміях, лейкоцитозах, 

лейкопеніях, лейкозах; розуміти основні патогенетичні ланки розвитку порушення в 

системі кровообігу: недостатність кровообігу; недостатність серця,; артеріальна 

гіпертензія, артеріальна гіпотензія, атеросклероз; зміни основних параметрів кардіо- та 

гемодинаміки при недостатності серця (частота і сила серцевих скорочень, хвилинний 

та систолічний об’єми крові, систолічний, діастолічний, середній і пульсовий 

артеріальні тиски крові, венозний тиск крові); знати причини і механізми розвитку 

вінцевої недостатності, пояснювати її можливі наслідки; типові патологічні стани в 

системі травлення: недостатність травлення (на прикладі мальдигестіі) та порушення 

всмоктування (на прикладі мальабсорбції), виразкову хворобу шлунка та/або 

дванадцятипалої кишки як мультифакторіальну хворобу, гастрити, панкреатити; 

етіологію, патогенез, клінічні прояви печінкової недостатності, печінкової коми, 

портальної гіпертензії. Принципи профілактики; причини та механізми порушень 

процесів клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції і секреції при гострій та 

хронічній нирковій недостатності, гломерулонефриті, пієлонефриті, нирковій 

недостатньості, нефротичному синдромі, сечовому синдромі, уремічній комі; причини 

та загальні механізми розвитку порушень функцій ендокринних залоз, первинних і 

вторинних ендокринопатій, наслідки порушень секреції гормонів аденогіпофіза, 

нейрогіпофіза, надниркових залоз, щитоподібної залози, статевих залоз; визначити 

загальні принципи діагностики та лікування порушень діяльності ендокринної 
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системи; загальнобіологічну роль стресу, його причини та механізми розвитку, мати 

уявлення про загальний адаптаційний синдром та “хвороби адаптації”; типові 

порушення діяльності нервової системи: сенсорних функцій, рухової функції, 

вегетативної функції, трофічної функції та інтегративної функції; роль гострих та 

хронічних розладів мозкового кровообігу в порушеннях діяльності головного мозку та 

організму в цілому. 

вміти: інтерпретувати результати основних стандартних досліджень складу 

крові (клітинного, біохімічного, газового), сечі, ліпідограми, станів кислотно- 

основного і водно-електролітного обмінів, гормонального статусу, 

електрокардіограму; 

здатні продемонструвати: методику проведення лабораторних досліджень, 

аналіз результатів ЕКГ обстежень, лабораторних показників; 

володіти навичками: інтерпретації лабораторних показників та результатів 

інструментальних досліджень із урахуванням розумінь та теоретичних знань загальної 

нозології, типових патологічних процесів і типових порушень обміну речовин в 

дослідженнях питань етіології, патогенезу, проявів та наслідків типових порушень 

діяльності функціональних систем (органів) і найпоширеніших хвороб людини. 

самостійно вирішувати: допомогу пацієнту із урахуванням стадії та перебігу 

патологічного процесу, дотримуватись правил професійної етики та деонтології, 

конфіденційності, провадити професійну діяльність відповідно до потреб здоров’я, 

культурних цінностей та традицій населення України. Навчати пацієнта/опікунів 

самообслуговуванню/догляду, профілактиці ускладнень, захворювань, травм та 

неповносправності, здоровому способу життя; шукати шляхи постійного покращення 

якості медичних послуг. 

5.4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з 2 розділів: 

Розділ 1. Нозологія та типові патологічні процеси. 

Розділ № 2 Патофізіологія органів та систем 

5.5. План вивчення навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. 

 165 32 34   99 

РОЗДІЛ № 1 Загальна патологія 

Предмет, задачі і методи патофізіології. 2,5 1 0.5 -  1 

Вчення про хворобу, етіологію та патогенез 2,5 1 0.5 -  1 

Патогенна дія фізичних факторів 4 - 1 -  3 

Патогенна дія хімічних факторів 4 - 1 -  3 

Патогенна дія біологічних факторів. 4 - - -  4 

Патофізіологія клітини 4 - 1 -  3 

Роль спадковості, конституції, вікових змін в патології 4 - - -  4 

Реактивність. Порушення імунологічної реактивності 4 0.5 2 -  1,5 
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Алергія 4 1 1 -  2 

Принципи лабораторної діагностики імунодефіцитів 4 0.5 0.5 -  3 

Порушення периферичного кровообігу і мікроциркуляції. 4 - 1 -  3 

Запалення 4 1 2 -  1 

Лейкоцитози, лейкопенії 4 1 0.5 -  2,5 

Гарячка 4 2 1 -  1 

Пухлини 4 2 2 -  - 

Гіпоксія 4 1 1 -  2 

Патофізіологія зовнішнього дихання. Дихальна 

недостатність 
4 1 1 -  2 

Голодування 4 - - -  4 

Порушення енергетичного обміну 4 - - -  4 

Порушення вуглеводного обміну 4 2 1 -  1 

Порушення жирового обміну 4 - - -  4 

Порушення білкового обміну. Порушення обміну 

пуринових і піримідинових основ 
4 - - -  4 

Порушення обміну вітамінів 4 -  -  4 

Порушення водно – сольового обміну 4 -  -  4 

Порушення кислотно–лужного стану 4 - 1 -  3 

Проміжний контроль розділу №1 2 - 2 -  - 

Разом за розділом №1 99 14 20 -  65 

РОЗДІЛ № 2 Патофізіологія органів та систем 

Анемії, спричинені крововтратою 4 1 1 -  2 

Гемолітичні та дизеритропоетичні анемії 4 1 1 -  2 

Лейкози 4 2 1 -  1 

Порушення системи гемостазу 4 - 1 -  3 

Патологія міокарда та ендокарда 4 0.5 0.4 -  3,1 

Патофізіологія серця. 4 1 0.4 -  2,6 

Патофізіологія серця. ІХС 4 0.5 0.4 -  3,1 

Недостатність системи кровообігу 4 1 0.4 -  2,6 

Порушення тонусу кровоносних судин 4 1 0.4 -  2,6 

Патофізіологія системи травлення. Недостатність травлення 4 2 1 -  1 

Гепатити, цироз. ЖКХ 4 1 0.5 -  2,5 

Печінкова недостатність. Принципи лабораторної 

діагностики 
4 1 0.5 -  2,5 

Патофізіологія нирок. Ниркова недостатність 4 2 2 -  - 

Патофізіологія ендокринної системи 4 2 1 -  1 

Патофізіологія нервової системи 4 2 1 -  1 

Патофізіологія екстремальних станів 4 - - -  4 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 2 - 2 -  - 

Разом за розділом № 2 66 18 14 -  34 

6. План вивчення навчальної дисципліни 

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми навчання: денна. 

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, репродуктивний, 

дослідницький, метод проблемного викладання. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, опитування), 

письмовий (завдання, рішення ситуаційних задач, розв’язання складних «кейсів»), 

тестовий, практичний (практичні навички). 

Форми підсумкового контролю: екзамен (4 семестр). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, презентації, 

питання для поточного та проміжного контролю, тести, задачі, практичні навички, 
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питання для екзамену. 

Мова навчання: українська. 

7. Самостійна робота студента 

1) Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та оволодіння 

практичними навичками (32 годин). 

2) Опрацювання тем, що не входять до плану аудиторних занять – онлайн курс (35 

годин). 

3) Індивідуальна СРС (32 години). 

8. Список літератури 

8.1. Обов’язкова література: 
1. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ю. В. Биць, Г. М. Бутенко [та ін.] ; 

за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. - 6-е вид., перероб. і допов. - Київ : 

Медицина, 2017. - 737 с. 

2. General and clinical pathophysiology : textbook for students of higher educational institutions, of 

IV th level of accreditation / A. V. Kubyshkin [et al.] ; ed. by.: A. V. Kubyshkin, A. I. Gozhenko; 

рец.: N. V. Krishtal, N. K. Kazimirko. - 2nd ed. - Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2016. - 

656 p. 

3. Pathophysiology=Патофізіологія : підручник для мед. ВНЗ ІV р. а. Затверджено МОН / за 

ред. М.В. Кришталя, В.А. Міхньова. - Київ : Медицина, 2017. - 656 с. 

4. Simeonova N. K. Pathophysiology-Патофізіологія : textbook for students of higher medical 

educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; ed. by V. A. 

Mikhnev. – 3rd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 544 p. 

5. Атаман O. B. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. У 2-х т. Т. 1 : Загальна 

патологія / O. B. Атаман. - - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 580 с. 

6. Атаман O. B. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. У 2-х т. Т. 2 : 

Патофізіологія органів і систем / O. B. Атаман. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 

448 с. 

8.2. Додаткова література: 
1. Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навчальний посібник / О. 

В. Атаман. - 5-те вид. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 512 с. 

2. Боднар Я. Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : підручник / Я. Я. 

Боднар, В. В. Файфура. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 493 с. – ISBN 966–7364–43-7. 

3. Вибрані питання патологічної фізіології : кн. в 3-х ч. Ч. 2. Типові патологічні процеси / 

[М. С. Регеда, Л. Любінець, М. Бідюк та ін.]; за ред. М. С. Регеди. – Львів : Сполом, 2008.- 

276 с. 

4. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини : підручник : пер. з англ.. / В. Ф. Ганонг. – Львів: БаК, 

2002. – 784 с. 

5. Грейда Б. П. Патологічна анатомія і фізіологія при хворобах органів та систем : [навч. 

посіб.] / Б. П. Грейда, А. М. Войнаровський, Ю. М. Валецький. – Луцьк : Волинська 

обласна друкарня, 2004. – 328 с. – ISBN 966-8468-81-3. 
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6. Загальна алергологія : довідник / М.С. Регеда, Ф.Й. Щепанський, І.В. Поліянц, О.А. 

Ковалишин. – Львів : Сполом, 2006. – 70 с. 

7. Казмірчук В. Є. Клінічна імунологія і алергологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 

IVрівня акредитації / В.Є. Казмірчук, Л.Є. Ковальчук. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 528 с. 

8. Патологічна фізіологія : кн. в 3-х ч. Ч. 1. Нозологія / [М.С. Регеда, Л. Любінець, М. Бідюк 

та ін.] ; за ред. М.С.Регеди. – Львів : Сполом, 2009. - 290 с. 

9. Патологічна фізіологія : підручник / за ред. проф. М. С. Регеди, проф. А. І. Березнякової. – 

вид. 2 -ге, допов. та переробл. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 489 с. – ISBN 978-966-2025- 

95-8. 

10. Патофізіологія : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / Ю. В. Биць, Г. М. Бутенко [та ін.] 

; за ред.: М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. - 5-е вид., перероб. і допов. - Київ : 

Медицина, 2015. - 752 с. 

11. Посібник до практичних занять з патологічної фізіології : навч. посіб. для студ. вищ. мед. 

навч. закл. III-IV рівнів акредитації / за ред. Ю.В. Биця, Л.Я. Данилової . - Київ : Здоров'я, 

2001. - 400 с. 

12. Роговий Ю.Є. Патофізіологія взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно- 

сольового обміну / В.І. Швець, Ю.Є. Роговий, І.Д. Шкробанець. – Чернівці : Місто, 2009.- 

372 с. 

13. Розвиток патофізіології в Україні : / за ред. О.О. Мойбенка; уклад. С.Б. Французова. - Київ 

: б. в., 2009. - 305 с. 

14. Скрипник І.М. Клінічна гематологія / І.М. Скрипник, Т.В. Мельник, Потяженко М.М.: 

навч. посіб. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 424 с. 

15. Харченко Н.В., Бабак О.Я. Гастроентерологія. – Київ, 2007. – 720 с. 

 

16. Alberts B. Molecular biology of the cell / B. Alberts. - 6th ed. - Garland Science, 2015. – 1464 p. 

17. Damjanov, Ivan. Pathophysiology : textbook / I. Damjanov. - 1st ed. - Philadelphia : Elsevier, 

2009. - 464 p. 

18. Kumar V. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Vol. I / V. Kumar, A. K. Abbas, J. 

C. Aster. - India : Elsevier, 2014. - 1391 p. 

19. Kumar V. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Vol. I / V. Kumar, A. K. Abbas, J. 

C. Aster. - India : Elsevier, 2015. - 1391 p. 

20. Mohan Harsh. Textbook of pathology. - - 6 th ed. - New Delhi : Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd., 2010. - 933 p. 

21. Pathophysiology : The Biologic Basis of Disease in Adults and Children / ed. by K. L. McCance, 

S.E. Huether. - 7th ed. - Mosby, 2014. - 1840 p. 

22. Porth C. M. Pathophysiology : Concepts of Altered Health States. - Lippincott Williams & 

Wilkins; Seventh Edition USA. - 2004. - 1616 p. 

23. Simeonova N. K. Pathophysiology=Патофізіологія : textbook for students of higher medical 

educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; ed. by V. A. 

Mikhnev. - 2nd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2015. - 544 p. 

9. Контроль і оцінка результатів навчання 

Види: поточний, проміжний, екзамен, контроль володіння практичними 

навичками. 

Методи: тестування та бліц-опитування; розв'язування ситуаційних задач; оцінка 

і трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; питання до 

поточного, проміжного контролю і екзамену; контроль практичних навичок. 

Оцінка за екзамен визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у 

балах), проміжного контролю та оцінки з екзамену (у балах), яка виставляється при 

оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, 
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визначених програмою дисципліни. 

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 розділі. 

Конвертація проводиться перед підсумковим екзаменом. 

Екзаменаційний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем під 

час екзаменаційної сесії. До екзамену допускають студентів, які виконали всі види 

робіт, що передбачені навчальною програмою, та при вивчені розділів набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення екзамену має бути 

стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. 

Конкретні форми екзамену визначаються у робочій навчальній програмі. Результати 

складання екзаменів оцінюються за 200-бальною шкалою Університету, 

чотирибальною шкалою (5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно») і 

шкалою оцінок ЄКТС. 

Оцінювання дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, 

яким зараховані усі розділи з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як 
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середня з поточних оцінок, за проміжні підсумкові заняття та екзамен, на які 

структурована навчальна дисципліна. 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями: 
Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за 4-бальною шкалою 

170-200 балів 5 – відмінно 

140-169 балів 4 – добре 

110-139 балів 3 – задовільно 

менше 110 балів 2 – незадовільно 

Оцінка ЄCTС не конвертується у традиційну чотирибальну шкалу і не пов'язана 

з нею, оскільки шкала ЄCTС та чотирибальна шкала є незалежними. Багатобальна та 

чотирибальна шкали характеризують фактичну успішність кожного студента із 

засвоєння навчальної дисципліни. Шкала ЄCTС є відносною, порівняльною, 

рейтинговою, яка встановлює належність студента до групи кращих чи гірших серед 

референтної групи однокурсників (спеціальність, факультет). 

Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає 50 % оцінювання поточної 

успішності та 50 % іспиту. 

 
10. Політика навчальної дисципліни 

Політика дисципліни полягає у дотриманні Етичного Кодексу, укладеного 

університетською спільнотою, в якому визначено основні моральні принципи (Кодекс 

корпоративної етики ЗДМУ представлений на сайті http://zsmu.edu.ua) 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

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

робочою програмою даної начальної 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. 

- поточний контроль передбачає 100 % опитування студентів групи на 

практичному занятті з обов'язковим оцінюванням всіх складових елементів 

заняття – тестового контролю, усного опитування, вирішення ситуаційних задач, 

опису препаратів, рентгенограм, тощо. За кожний етап заняття студент отримує 

оцінку «5-4-3-2», із яких викладач визначає середню арифметичну оцінку, яку 

переводять у бали згідно розподілу, який проведено кафедрою на початку 

вивчення дисципліни. Якщо під час визначення балів за заняття середня 

арифметична оцінка становить «2», то це відповідає 0 кількості балів. Студент 

має право покращити свої знання з теми, якщо він отримав загальну оцінку «2» 

впродовж наступного навчального заняття, під час поточного контролю (без 

отримання балів). 

- студент має право пропустити до 25% занять та лекцій (за годинами). Пропуски 

http://zsmu.edu.ua/
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занять відпрацьовують шляхом написання реферату або підготовки доповіді з 

оцінюванням. Пропущені лекції відпрацьовують. Якщо студент пропустив 

більше 25% навчальних занять разом із лекціями (за годинами), то це потребує 

повторного вивчення дисципліни. 


