
 

 



 

1. Загальнаінформаціяпровикладача 

Викладач: завідувач кафедрою, професор, д.біол.н. Павлов Сергій 

Васильовичe-mail:svpavlov1980@gmail.com 

тел.+380977970884 

Kaфедра клінічної лабораторної 

діагностикиAдpeca: 

вул.АкадемікаАмосова,83 

Викладач: ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила 

Володимирівнаe-mail:evseevaludmila@ukr.net 

Викладач: доцент, д.біол.н. Горбачова Світлана 

Василівнаe-mail:swgor18@gmail.com 

Викладач: доцент, к.мед.н. Бухтіярова Ніна 

Вікторівнаe-mail:nVb21nm@gmail.com 

Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій 

Андрійовичe-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач: асистент, к.мед.н. Левченко Катерина 

Віталіївнаe-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач: асистент Бурлака Кристина 

Анатоліївнаe-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач: асистент Нікітченко Юлія 

Вікторівнаe-mail:julianikitchenko25@gmail.com 

Викладач: асистент Марічева Олена 

Олександрівнаe-mail:elena5.1992.10@gmail.com 

Викладач: асистент Робота Дмитро 

Вадимовичe-mail:dmitryrobota25@gmail.com 
 

2. Назва,код дисципліни і кількість кредитів 

Назва дисципліни: «Техніка лабораторних робіт» 

Код навчальної дисципліни: 

Кількість кредитів з дисципліни: 96 годин, 3кредити ЄКТС(практичних 

занять 32 години/самостійної роботи 58годин). 

 

3. Данна дисципліна викладається на1 курсі в IIсеместрі. 

 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни 

Пререквізіти:загальна хімія, аналітична хімія. 

Постреквізіти: біологічна хімія, клінічна хімія, клінічна 

лабораторна діагностика. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

5.1 Призначення навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Техніка лабораторних робіт» є обов’язковою для 

вивчення згідно Освітньо-кваліфікаційної програми вищої освіти України 

першого  рівня  в  галузі  знань  «Охорона  здоров’я»  спеціальності  224 

«Технології  медичної  діагностики  та  лікування». Програма навчальної 
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дисципліни розроблена на основі типової програми з урахуванням 

інтегральних,фахових та спеціальних компетентностей. Вивчаючи дану 

дисципліну студент здобуває наступні компетентності 

Інтегральнікомпетентності 
- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі й практичні 

проблеми у професійній практичній діяльності лаборанта із застосуванням 

положень,теорій та методів технологічних, біомедичних та соціально-

економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати питання, формулювати 

судження за недостатньої або обмеженої інформації; ясно і не двозначно 

доносити свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи, до фахової та 

не фахової аудиторії. 

Загальні компетентності 
1. Здатність до абстрактного мислення,аналізу та синтезу 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

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

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
7. Здатність працювати в команді 

8. Здатність здійснювати безпечну діяльність. 

9. Спеціальні компетентності 

1. Здатність проводити підготовку оснащення робочого місця до 

проведеннялабораторнихдосліджень. 

2. Здатність визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей. 

3. Здатність використовувати знання про морфологічні зміни тканин і 

органівдлядіагностики патологічнихстанів. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни«Техніка лабораторних робіт»є 

вивчення різноманіття лабораторного посуду та приладдя;знання техніки 

лабораторних робіт дає можливість бути упевненим в точності проведення 

робіт у біохімічній лабораторії.Техніка лабораторних робіт базується на 

суворих наукових принципах. Точне проведення будь-якої операції або 

прийому в лабораторній роботі неможливе, якщо виконавець не розуміє їх 

сенсу і тих теоретичних передумов, які лежать в їх основі. 

5.3 Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни«Техніка лабораторних робіт»є 

1. Закласти основи вивчення студентами правил обладнання лабораторії. 

2. Вивчити лабораторний посуд, його різновиди. 
3. Вивчити різноманітні прилади, які використовуються для проведення 

лабораторного аналізу. 

4. Вивчити методи ототожнювання речовин. 
5. Вивчити поняття розчинів,способи вираження концентрації розчинів, 



способи їх приготування та зберігання. 

6. Вивчити будову та правила роботи з мікроскопом. 

7. Інтерпретація результаті в лабораторних досліджень. 

 

5.4 Зміст навчальної исципліни 

Навчальна дисципліна складається з1 модулю, в який входить 16 тем, 

проміжного та підсумкового контролю. 

Тема1.Вступ.Вимогидоприміщеннялабораторій,їхобладнаннятаустаткування.

Охоронапрацітаправилатехнікибезпекивхімічнихлабораторіях. 

Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя. Вимірювальний посуд 

ітехнікароботи зним. 

Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона праці 

підчасмиття, сушіннятастерилізаціїхімічногопосуду. 

Тема 4. Лабораторні нагрівальні прилади. Охорона праці та заходи 

безпечноїроботизнагрівальним обладнанням. 

Тема5.Методиототожнюванняречовин–

щільність,температураплавлення,температуракипіння. 

Термометри.Ареометри. 

Тема6.Терези,їхвиди,будовататехніказважування 
Тема7.Реактиви.Очищенняреактивів.Фільтрування.Екстракція.Центрифугува

ння. 

Тема8.Підсумковийконтрользмістовнихмодулів1,2. 
Тема9.Розчини.Способивираженняскладурозчинів.Способиїхприготування 

та зберігання. Охорона праці під час приготування 

розчинівкислот,лугів.Обчислення. 

Тема10.Медичнівимірювальніприлади,їхбудова,їхпризначення,підготовкадор

оботи 

Тема11.Правила забору крові. 

Тема12.Мікроскопи й техніка мікроскопування. 
Тема 13. Барвники. Класифікація. Приготування. Артефакти. Тинкторіальні 

властивості клітинних структур.Оцінка якості цитологічного препарату. 

Тема14. Стандартна світлова мікроскопія фіксованих, забарвлених 

мазків.Поширені методи забарвлення цитологічних препаратів. Експрес- 

методи забарвлення цитологічних препаратів. Цитохімічні методи 

дослідження,мета,призначення. Цитохімічні реакції. 

Тема15.Підсумковий контроль змістовних розділів 3,4. 
Тема16. Підсумковий контроль. 

 

5.5 Планвивченнянавчальноїдисципліни 

 

№ 

тижн

я 

Назва теми Форми організації 

навчання та кількість 

Завдання для 

самостійної роботи 

1 Тема 1. Вступ. 

Вимоги до 

приміщення 

лабораторій, їх 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

Вивчити: 

1. Правила безпеки при 

роботі в хімічних 

лабораторіях. 



обладнання та 

устаткування. 

Охорона праці 

та правила 

техніки 

безпеки в 

хімічних 

лабораторіях. 

- проведення 

попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

2. Правила безпеки при 

роботі з біологічним 

матеріалом. 

3. Правила безпеки при 

роботі із електричними та 

нагрівальними засобами. 

4. Правила надання першої 

допомоги при нещасних 

випадках. 

2 Тема 2. 

Лабораторний 

посуд і 

допоміжне 

приладдя. 

Вимірювальни

й посуд і 

техніка роботи 

з ним. 

Тривалість заняття 

2академічні 

годиниПрактичне 

заняттявключає: 

- 

проведенняпоперед

нього контролю 

знань,умінь і 

навичокстудентів; 

- розв’язування 
контрольних завдань,їх 

перевірку,оцінювання 

Вивчити види 

вимірювального посуду та 

техніку роботи з ним. 

3 Тема 3. 

Догляд за 

лабораторним 

посудом. 

Стерилізація. 

Охорона праці 

під час миття, 

сушіння та 

стерилізації 

хімічного 

посуду. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити методи 

стерилізації, охорону праці 

під час миття, сушіння та 

стерилізації хімічного 

посуду. 

4 Тема 4. 
Лабораторні 

нагрівальні 

прилади. 

Охорона праці 

та заходи 

безпечної 

роботи з 

нагрівальним 

обладнанням. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Вивчити види лабораторних 

нагрівальних приладів та 

правила поводження з ними. 

5 Тема 5. Тривалість заняття 2 Вивчити методи 



Методи 

ототожнюванн

я речовин – 

щільність, 

температура 

плавлення, 

температура 

кипіння. 

Термометри. 

Ареометри. 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

ототожнювання речовин. 

Вміти користуватися 

термометрами, ареометрами. 

6 Тема 6. 

Терези, їх 

види, будова та 

техніка 

зважування. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити терези, їх види, 

будова та техніка 

зважування. 

7 Тема 7. 

Реактиви. 

Очищення 

реактивів. 

Фільтрування. 

Екстракція. 

Центрифугува

ння. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Вивчити методи 

очищенняреактивів, 

фільтрування,екстракції, 

центрифугування 

8 Тема 8. 

Підсумковий 

контроль 

змістовних 

розділів 1,2. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Підсумковий контроль 

включає в себе  

1.Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

2.Ситуаційні задачі 

Підготовка до проміжного 

контролю. 

9 Тема 9. Тривалість заняття 2 Вивчити види 



Розчини. 

Способи 

вираження 

складу 

розчинів. 

Способи їх 

приготування 

та зберігання. 

Охорона праці 

під час 

приготування 

розчинів 

кислот, лугів. 

Обчислення. 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього 

контролю знань, умінь і 

навичок студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

розчинів,способивираження

складу розчинів. 

10 Тема 10. 
Медичні 

вимірювальні 

прилади, їх 

будова, їх 

призначення, 

підготовка до 

роботи. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити види медичних 

вимірювальних приладів, їх 

будову, їх призначення, 

підготовку до роботи. 

11 Тема11.Прави

ла забору 

крові. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити правила та методи 

забору крові. 

12 Тема 12. 

Мікроскопи й 

техніка 

мікроскопуван

ня. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

Вивчити будову мікроскопа 

та техніку мікроскопування. 



- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

13 Тема 13.

 Барвник

и. 

Класифікація. 

Приготування. 

Артефакти. 

Тинкторіальні 

властивості 

клітинних 

структур. 

Оцінка якості 

цитологічного 

препарату. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити види та 

класифікацію барвників. 

Методи приготування 

препаратів.  

14 Тема14. 

Стандартна 

світлова 

мікроскопія 

фіксованих, 

забарвлених 

мазків. 

Поширені 

методи 

забарвлення 

цитологічних 

препаратів. 

Експрес -

методи 

забарвлення 

цитологічних 

препаратів. 

Цитохімічні 

методи 

дослідження, 

мета, 

призначення. 

Цитохімічні 

реакції. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Практичне заняття 

включає: 

- проведення 

попереднього контролю 

знань, умінь і навичок 

студентів; 

- розв’язування завдань з 

їх обговореннями; 

- розв’язування 

контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Вивчити методи 

мікроскопування нативних 

та пофарбованих препаратів. 

15 Тема 15. 

Підсумковий 

контроль 

змістовних 

розділів 3,4. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Підсумковий контроль 

включає в себе 

1.Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

Підготовка до проміжного 

контролю. 



2.Ситуаційні задачі 

16 Тема 16. 
Підсумковий 

контроль. 

Тривалість заняття 2 

академічні години 

Підсумковий 

контроль включає в себе 

1. Теоретичні питання з 

вивчених тем, 

2. Ситуаційні задачі 

Підготовка до підсумкового 

контролю 

 
 

6.Самостійнароботастудента 

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 
На самостійну роботу надається 58 академічні години. 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 

 

7.1 Основна література 

1. ГиринаН.П.Техніка лабораторних 

робіт:навч.посіб.длястудентів/Н.П.Гирина,А.В.Шляніна,І.С.Ковальчук.-

Київ:Медицина,2017.-304с. 

2. Болотов В. В. та ін. Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз. Курс 

лекцій.: Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга. 2014. – 424 с.. 

3. Юзик Г.Ю. Техника лабораторних работ DJVU. Навч. посібник. -К.: 

Медицина, 2017. -144 с. 

 

7.2 Додатковалітература 

1. Хейломський, О. Б. Концепція впровадження вимог стандарту ДСТУ 

ENISO15189:2015впрактикумедичнихлабораторійУкраїни/О.Б.Хейломський, 

Т. О. Хейломська, Д. Б. Шахнін // Лаб. діагностика. - 2016. - N3.-С.35-39. 

2. Техніка лабораторних робіт. Модуль 1. Частина 1. Організація 

роботилабораторії:практикумдлясамостійноїаудиторноїтапозааудиторноїроб

отистудентівIкурсумедичногофакультетузіспеціальності:6.120102 

«Лабораторна діагностика» / уклад. К. В. Александрова [та ін.]. - Запоріжжя 

:ЗДМУ,2014.-157с. 

3. РожневаІ.Л.Фіксація та забарвлення мазків. Методичні вказівки для 

студентів медичного факультету,Дніпропетровськ,2014р. 

4. Клінічна лабораторна діагностика: навчальний посібник (ВНЗ ІІІ—ІV р. 

а.) / Б.Д. Луцик, Л.Є. Лаповець, Г.Б. Лебедь та ін.; за ред. Б.Д. Луцика. — 2-е 

вид. – Київ: Медицина. 2018. – 288с.. 

5. Лаповець Л.Є., Лебедь Г.Б., Ястремська О.О. Клінічна лабораторна 

діагностика: підручник. – Всеукраїнське спеціалізоване видавництво 

«Медицина», 2019. – 472 с.: 32 кольор. вкл. 

6. Танасійчук І.С., Луньова Г.Г., Завадецька О.П., Олійник О.А., Кривенко 

Є.О., Колядінцев В.В. Підготовка та оцінювання компетентності персоналу 

клініко-діагностичних лабораторій відповідно до вимог міжнародних 

стандартів: монографія. Київ, 2019. – 71 с. 



7. Біохімія : підручник / за заг. ред. проф. А. Л. Загайка, проф. К. В. 

Александрової – Х. : Вид-во «Форт», 2014. – 728 с. 

8. Манастирська, О.С. Клінічні лабораторні дослідження / О.С. 

Манастирська. –Вінниця: Нова книга, 2017. 

9. Катеренчук І.П. Клінічне тлумачення й діагностичне значення лабораторних 

показників у загально лікарській практиці: [в 2 ч.] / І.П. Катеренчук. —К.: 

Медкнига, 2015. 

Законодавчо-нормативнідокументи: 

1. Про затвердження Порядку внутрішньо лабораторного контролю якості 

досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами 

імуноферментноготаімунохемілюмінесцентногоаналізів[Електроннийресурс]:

НаказМОЗУкраїни№4від14.01.2015.–

Режимдоступу:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0112-15 

2. ДСТУ 2708:2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація 

тапорядокпроведення 

3. ГОСТ8.010-99Методикавиконаннявимірювань. 
4. ДСТУENISO15189:2015«Медичнілабораторії.Вимогидоякостітакомпетен

ції» 

5. ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 «Загальні вимоги до

 компетентностівимірювальних та калібрувальних лабораторій». 

6. ISO/IEC 17043:2010 «Оцінка відповідності. Основні вимоги

 допроведенняперевіркикваліфікації». 

7. ILAC-G13:08/2007 «Основные принципы и требования ILAC

 ккомпетенциипровайдеровпрограммыпроверкиквалификации». 

8. ISO 13528:2005 «Статистичні методи для застосування у

 перевірціпрофесійного рівняшляхомміжлабораторнихзвірянь». 

9. ДБНВ2.2-10-2001«Будівлітаспоруди.Закладиохорониздоров’я». 
 

8. Контрольіоцінкарезультатівнавчання 

Оцінюваннязнань студентівзвідповіднихтемпроводитьсяза4-

бальноюсистемою(відмінно,добре,задовільно,незадовільно)зподальшимперер

ахункомубагатобальнушкалузгіднозсереднімбалом,якийрозраховуєтьсянаост

анньомузаняттізадопомогоютаблиціконвертаціїбалів. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторноюроботою,оцінюєтьсяпідчаспоточногоконтролютеминавідповідно

музанятті.Засвоєннятем,яківиносятьсялишенасамостійнуроботу,контролюєть

сяпідчаспідсумкового модульногоконтролю. 

 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне 

абописьмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням 

тестовихзавдань),оцінюванняосновногоетапупрактичногозаняття(контрольпр

офесійнихуміньпідчасвирішеннятиповихситуаційнихзадач),оцінювання 

кінцевого рівня знань назанятті (вирішення ситуаційних 

задачIIIрівня,тестовий контроль). 

Вимогидовідповіді: 

«5»-знанняірозуміннявсьогопрограмногоматеріалувповномуобсязі; 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0112-15


- послідовне,логічне,обґрунтоване,безпомилковевикладенняматеріалу; 

- вірнеформулюваннявисновківтаузагальнень; 

- самостійне,впевненеіправильнезастосуваннязнаньпривирішенніпрактичної

частини. 

- відповідінабільш80%тестів 

«4»-знаннятарозуміннявсьогопрограмногоматеріалувцілому; 

- послідовне,логічне,обґрунтованевикладенняматеріалу; 

- допущенняокремихнесуттєвихпомилокпідчасвідповіді; 
- правильнеібезособливихтруднощівзастосуваннязнаньпривирішенніпрактич

них завдань. 

-відповідінабільш60%тестів 

«3»-

знаннятарозуміннятількиосновногопрограмногоматеріалувобсязі,якийдозвол

яєзастосуватинаступнийпрограмнийматеріал; 

- спрощеневикладенняматеріалу; 

- допущенняокремихсуттєвихпомилокпідчасвідповіді; 

- нечіткетанепослідовнезастосуванняокремихзнаньпідчасвирішенняпрактичн

их завдань. 

-відповідінабільш40%тестів 

«2»-

поверхневезнанняірозумінняосновногопрограмногоматеріалувобсязі,якийдоз

воляєзастосуватинаступнийпрограмнийматеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох

 істотнихпомилок; 

- невмінняробитивисновкитаузагальнення; 
- невміннязастосуватизнанняпідчасвирішенняпрактичнихзавдань. 

- відповідіменшніж40%тестів 
8.1. Видиконтролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному занятті, 

щознаходить відображення в оцінці за традиційною 4-х бальною системою, 

зподальшимперерахунком убагатобальнушкалузгідноз середнім балом,який 

розраховується на останньому занятті за допомогою таблиці 

конвертаціїбалів. 

 

Сумабалівзусіхпрактичнихзанятьстановитьпоточнийпідсумок.Наостанньому 

занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка замодуль 

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

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 

виставляєтьсяприоцінюванні теоретичнихзнаньта практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

модулястановить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів. Зарезультатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Підсумковиймодульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менш,ніж50балів. 

Дляоцінюванняпоточноїнавчальноїдіяльностівикористовуєтьсяєдинашкала,я

кавизначаєфіксованізначеннядлямаксимальноможливої(110балів, якщо 

поточні оцінки – «відмінно») та мінімально необхідної (60 балів,якщо 



поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну 

успішністьприв’язуютьсядосередньоїарифметичноїоцінкизатрадиційноюп’ят

ибальноюсистемоюнезалежновідкількості занятьвмодулі. 

8.2. Формиконтролю 

1. Заохватомстудентів:фронтальний,індивідуальний,парний,груповий; 

2. Заспособомреалізації:усний,письмовий; 
3. За способом організації: контроль викладачем,

 взаємоконтроль,самоконтроль; 

Контрольпроводитьсязадопомогоютеоретичнихпитаньзподальшоюспівбесідо

ю,ситуаційнихзадач,тестовихзавдань 

 

9.Політиканавчальноїдисципліни 

Обов’язковедотриманняакадемічноїдоброчесностістудентами,асаме 
1. Самостійне виконане всіх видів робіт, завдань, форм 

контролю,передбаченихнавчальноюдисципліною. 

2. Посиланнянаджерелаінформаціїуразіїївикористання 

3. Дотриманнянормзаконодавствапроавторськіправатасуміжні права. 


