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Вступ 

Програма з навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» складена у 

відповідності з освітньо-професійною програмою для підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня спеціальності 222 Медицина, галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII (ст.13, п.7), положення 

«Про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини»», методичних рекомендацій, затверджених Центральним методичним 

кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України щодо розробки програм навчальних 

дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Дисципліна «Гігієна та 

екологія» належить до розділу Професійна підготовка навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти другого освітнього (магістерського) рівня. 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

(шифр і назва) 
денна форма навчання 

Загальна кількість годин 

– 90 
  

Спеціальність: 

222 

«Медицина» 

Нормативна 

Рік підготовки 

3-й 

Семестр 

5-й 

Лекції 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 
магістр 

 

 

 

 

 

 

 

10 годин 

Практичні, семінарські 

40 годин 

Лабораторні 

0 годин 

Самостійна робота 

40  годин 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Поточний та підсумковий, 

модульний 

 

  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета вивчення дисципліни «Гігієна та екологія» – формування у майбутніх фахівців знань, умінь 

та компетенцій для забезпечення ефективної оцінки впливу на організм людини та суспільне здоров'я 

комплексу чинників довкілля та розробки профілактичних та оздоровчих заходів, спрямованих на ліквідацію 

або зменшення до безпечних величин впливу негативних чинників для збереження і зміцнення здоров’я, 

попередження захворювань; опанування студентами необхідних знань, умінь, дій, цільових завдань, навичок, 

які відповідають кінцевим цілям вивчення навчальної дисципліни відповідно до ОПП. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гігієна та екологія» є закладення теоретичних основ 

гігієни та екології, як наук (термінологія, закони, методи, принципи гігієнічного нормування, нормативно-

методичне забезпечення застосування профілактичних заходів) та відпрацювання практичних навичок щодо: 

профілактики захворювань інфекційного та неінфекційного походження у відповідності до основ чинного 

законодавства України; проведення запобіжного та поточного санітарного нагляду; опанування лабораторних 

методів дослідження (органолептичні, фізичні, хімічні, біологічні, бактеріологічні методи); використання 

сприятливих оздоровчих факторів навколишнього середовища для зміцнення здоров’я людини, загартування 

організму тощо. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти аналізувати стан 

навколишнього середовища, оцінювати вплив його факторів на здоров’я різних груп населення, 

обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики захворювань. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тематичний план 

Тема лекції 
Кількість 

годин 

1. Гігієна як наука. Екологія як наука. Навколишнє середовище та здоров'я людини. Біосфера та 

її гігієнічне значення. Біоетичні аспекти та питання біобезпеки денатурації біосфери. 
1 

2. Гігієна погоди та клімату. Акліматизація, геліометеотропні реакції та їх профілактика, 

біоетичні засади оцінки впливу клімато-погодних умов на здоров’я людини. 
1 

3. Актуальні питання комунальної гігієни (проблеми урбанізації, гігієна житла, мікроклімату, 

освітлення, опалення, вентиляції, води та водопостачання, ґрунту, очистки населених місць, 

біобезпека житла). 

1 

4. Актуальні питання гігієни праці, біобезпека в гігієні праці. 1 

5. Актуальні питання гігієни дітей і підлітків. Питання біоетики та біобезпеки в гігієні дітей та 

підлітків. 
1 

6. Харчування як фактор здоров'я. Питання біобезпеки в гігієні харчування. 1 

7. Гігієна лікувально-профілактичних закладів та профілактикавнутрішньолікарняних 

інфекцій. Питання біобезпеки в  діяльності лікувально-профілактичних закладів. 
1 

8. Актуальні питання радіаційної гігієни. Питання біоетики та біобезпеки при застосуванні 

іонізуючого випромінювання. 
1 

9. Основи організації санітарно-гігієнічних заходів у Збройних силах України при 

надзвичайних станах мирного часу та у воєнний час. Гігієна польового розміщення військ та 

населення.  

1 

10. Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного 

контролю за харчуванням та водопостачанням особового складу Збройних сил України у  

польових умовах. 

1 

Всього 10 

 

 

 

  



Програма навчальної дисципліни 

Тема лекції Анотація 

1.Гігієна як наука. Екологія 

як наука. Навколишнє 

середовище та здоров'я 

людини. Біосфера та її 

гігієнічне значення. 

Біоетичні аспекти та 

питання біобезпеки 

денатурації біосфери. 

Гігієна та екологія як науки, їх мета, завдання, зміст, зв’язок з іншими науками. 

Історія виникнення гігієни. Профілактична спрямованість вітчизняної медицини, 

профілактика громадська та особиста, первинна, вторинна та третинна, визначальні 

пріоритети. Санітарія як галузь практичної діяльності охорони здоров’я. Основи 

методології гігієни: загальнофілософські закони та категорії, їх використання в 

гігієні. Методи та методики гігієнічних досліджень, їх класифікація. Методи 

вивчення стану навколишнього середовища і його гігієнічної оцінки, методи 

вивчення впливу навколишнього середовища на здоров`я людини. Біосфера, її 

складові (атмосфера, гідросфера, літосфера). Специфічні методи гігієнічних 

досліджень. Гігієнічне значення сонячної радіації. Вчення  В.І. Вернадського про 

ноосферу. Гігієнічне значення біосфери. Денатурація біосфери. Основні джерела, 

види і наслідки антропогенного забруднення атмосферного повітря та повітря 

закритих приміщень. Характеристика джерел забруднення атмосфери у населеному 

пункті. Закономірності розповсюдження забруднень в атмосфері, фактори, від яких 

залежить рівень забруднення повітря. Трансформація хімічних речовин у 

атмосферному повітрі. Вплив забрудненого повітря на здоров’я і умови проживання 

населення. Шляхи та засоби профілактики негативного впливу забрудненого 

атмосферного повітря на здоров’я.   

2.Гігієна погоди та клімату. 

Акліматизація, 

геліометеотропні реакції та 

їх профілактика, біоетичні 

засади оцінки впливу 

клімато-погодних умов на 

здоров’я людини. 

Погода, визначення поняття. Основні закономірності формування погоди. 

Погодоформуючі та погодохарактеризуючі фактори. Прямий і опосередкований 

вплив погоди на здоров’я людини. Медичні класифікації погоди. Геліометеотропні 

реакції здорової та хворої людини. Профілактика геліометеотропних реакцій: 

перманентна, сезонна, термінова. Вплив погоди на динаміку забруднення 

атмосферного повітря. Поняття про температурну інверсію. Клімат, визначення 

поняття. Кліматоформуючі та кліматохарактеризуючі фактори і показники. Загальні 

та прикладні (медична, будівельна) класифікації клімату. Кліматичні особливості 

різних географічних регіонів. Клімат, здоров’я і працездатність. Акліматизація. 

Кліматотропні реакції здорової та хворої людини, їх профілактика. Використання 

клімату з лікувально-оздоровчою метою. Особливості впливу різних типів погоди на 

здоров’я  людей похилого віку.  

3.Актуальні питання 

комунальної гігієни 

(проблеми урбанізації, 

гігієна житла, мікроклімату, 

освітлення, опалення, 

вентиляції, води та 

водопостачання, ґрунту, 

очистки населених місць, 

біобезпека житла). 

Поняття урбанізації. Вплив урбанізованого середовища на здоров’я населення. 

Розмаїття житла на його гігієнічна оцінка. Будівельні матерілаи мікроклімат, 

забруднення повітря приміщень, санітарно-технічне устаткування квартир. 

Мікроклімат, опалення, вентиляція, природне та штучне освітлення, методи їх 

вимірювання і гігієнічна оцінка. Вода як фактор навколишнього середовища, її 

гігієнічне значення. Норми споживання, загальні гігієнічні вимоги до якості питної 

води. Вода як етіологічний фактор захворювань неінфекційної природи. 

Небезпечність для здоров’я людини надмірного вмісту у воді різноманітних хімічних 

речовин природного походження та хімічних сполук, що потрапляють внаслідок 

антропогенного забруднення у водні джерела та питну воду при її очистці та інших 

способах поліпшення якості. Поняття про біогеохімічні провінції. Роль води і умов 

водопостачання у розповсюдженні інфекційних захворювань. Класифікація 

інфекційних захворювань, збудники яких передаються водою (холера, черевний тиф, 

дизентерія та ін.). Роль санітарно-показових мікроорганізмів для оцінки якості 

питної води за бактеріальним складом (колі-індекс, колі-титр, мікробне число). 

Джерела водопостачання, їх порівняльна гігієнічна характеристика. Централізована і 

децентралізована системи водопостачання, їх порівняльна гігієнічна характеристика. 

Наукове обґрунтування нормативів якості питної води. Методи очистки води. 

Децентралізована система водопостачання. Загальна схема облаштування головних 

споруд водопроводу з підземних та поверхневих джерел водопостачання. 

водопроводу. 



 Водопровідна мережа та її облаштування. Причини забруднення та інфікування води 

у водопровідній мережі; методи попередження. Санітарний нагляд за 

водопостачанням населених міст. Зони санітарної охорони головних споруд. Грунт, 

визначення поняття. Походження, формування, механічна структура, фізичні 

властивості та хімічний склад ґрунту. Гігієнічна оцінка різних видів ґрунтів. 

Геохімічна, геоендемічна характеристика ґрунтів. Джерела забруднення ґрунту в 

сучасних умовах індустріалізації та хімізації народного господарства. Вплив 

забрудненого ґрунту на здоров’я і санітарні умови життя населення. Оцінка 

санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками. Теоретичні 

основи і методика гігієнічного нормування – гранично допустимих концентрацій 

вмісту шкідливих хімічних речовин у ґрунті. Значення санітарного стану грунту та 

санітарної охорони водних об’єктів у  біобезпеці населення. Принципи очищення 

населених місць. Системи та споруди для тимчасового зберігання, видалення, 

знешкодження та утилізації твердих і рідких відходів побутового та виробничого 

походження. Каналізування населених місць, його значення в профілактиці 

інфекційних захворювань. Вплив каналізування населених місць на санітарний стан 

ґрунту і умови проживання населення. Загальна схема та споруди для очистки 

побутових стічних вод. Очистка стічних вод та санітарна охорона водойм. Поняття 

про малу каналізацію та умови її використання. Особливості збору, тимчасового 

зберігання, видалення та знешкодження відходів з лікувально-профілактичних 

закладів (стічних вод, відходів хірургічних, інфекційних та інших відділень). 

Методики знешкодження та утилізації промислових і радіоактивних відходів.  
 

 
4.Актуальні питання гігієни 

праці, біобезпека в гігієні 

праці. 

Соціально-гігієнічне значення праці. фізіологія праці, шкідливі фактори трудового 

процесу. Зміни фізіологічних процесів в організмі людини під час виконання роботи 

та їх фізіолого-гігієнічна оцінка. Поняття про професійні шкідливості та професійні 

захворювання, їх класифікація. Організація робочого місця. Ергономіка. Фізіолого-

гігієнічні особливості праці літньої людини. Гігієнічні вимоги до режиму праці. 

Санітарне законодавство про охорону праці. Шкідливі та небезпечні фактори умов 

праці та виробничого середовища. Вплив фізичних факторів виробничого 

середовища (шум, вібрація, високочастотні електромагнітні коливання тощо) на 

здоров’я працюючих. Виробничий мікроклімат, фактори, що його зумовлюють, 

вплив несприятливого мікроклімату на здоров’я працюючих, профілактичні заходи. 

Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення виробничих приміщень. 

Професійні захворювання і отруєння та їх профілактика. 

5.Актуальні питання гігієни 

дітей і підлітків. Питання 

біоетики та біобезпеки в 

гігієні дітей та підлітків. 

Гігієна трудового, фізичного, психофізіологічного навчання і виховання дітей і 

підлітків. Методика їх гігієнічної оцінки. Методи гігієнічної оцінки устаткування та 

утримання навчально-виховних установ для дітей і підлітків. Методи вивчення 

вікових психофізіологічних особливостей дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка 

навчально-виховного режиму дітей різних вікових груп. Лікарсько-професійна 

консультація та медичний професійний відбір підлітків в умовах школи та 

поліклініки. Критерії оцінки та показники здоров’я дітей і підлітків. Методика 

комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків. Гігієнічні вимоги до організації 

позашкільної та шкільної діяльності та вільного часу учнів. Особливості розподілу 

дітей і підлітків за групами здоров’я. Задачі лікаря щодо організації та проведення 

оздоровчих заходів в дитячих колективах (школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, 

інтернатах, ПТУ, дитячих будинках, дошкільних закладах, таборах праці та 

відпочинку, позашкільних закладах). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Харчування як фактор 

здоров'я. Питання 

біобезпеки в гігієні 

харчування. 

Гігієна харчування, його екологічні та соціальні проблеми. Методика оцінки 

харчового статусу людини, її потреб в харчових речовинах та енергії. Наукові основи 

раціонального, превентивного, лікувального, дієтичного та лікувально-

профілактичного харчування. Методи оцінки адекватного харчування за меню-

розкладкою, забезпечення вітамінами. Фізіолого-гігієнічне значення нутрієнтів та 

гігієнічна характеристика харчових продуктів. Теоретичні аспекти та методика 

профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Методика 

розслідування та профілактика харчових отруєнь. Гігієнічні основи лікувального, 

дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. 

 
7.Гігієна лікувально-

профілактичних закладів та 

профілактикавнутрішньолік

арняних інфекцій. Питання 

біобезпеки в  діяльності 

лікувально-профілактичних 

закладів. 

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів 

лікарні за матеріалами проекту. Особливості планування та облаштування 

спеціалізованих лікарень та відділень. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та 

гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах.  

 

8.Актуальні питання 

радіаційної гігієни. 

Питання біоетики та 

біобезпеки при 

застосуванні іонізуючого 

випромінювання. 

Радіаційна гігієна, протирадіаційний захист в медичних закладах та інших об’єктах, 

де використовуються джерела іонізуючої радіації.Методи і засоби радіаційного 

контролю. Розрахункові методи оцінки протирадіаційної безпеки та параметрів 

захисту від зовнішнього опромінення. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту 

персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні іонізуючої радіації в 

лікувальних закладах. 
9.Основи організації 

санітарно-гігієнічних 

заходів у Збройних силах 

України при надзвичайних 

станах мирного часу та у 

воєнний час. Гігієна 

польового розміщення 

військ та населення.  

Визначення та зміст військової гігієни при надзвичайних ситуаціях мирного часу та 

у воєнний час. Роль і місце санітарно-гігієнічних заходів у загальній системі 

медичного забезпечення Збройних силах України, воєнізованих формувань цивільної 

оборони та інших формувань, що призначені для дій  в надзвичайних ситуаціях 

мирного часу та у воєнний час. Організація та проведення тимчасового розміщення 

воєнних та цивільних аварійно-рятувальних формувань ліквідаторів наслідків 

надзвичайних ситуацій. Особливості організації та проведення санітарно-гігієнічних 

заходів в надзвичайних ситуаціях і бойовій обстановці з урахуванням особливостей 

військово-польових умов. Гігієна польового розміщення військ та населення. Типи 

польового житла, їх гігієнічна оцінка. Розміщення у населених пунктах, 

перспективні польові споруди. Поняття про фортифікаційні споруди, їх типи, 

характеристика основних вимог до них (придатність до проживання). Особливості 

мікроклімату та хімічного складу повітря у закритих фортифікаційних спорудах та їх 

вплив на організм. Санітарний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням 

особового складу формувань і потерпілого населення. Порядок збирання та 

поховання загиблих. Обов’язки військово-медичної служби. Гігієна праці особового 

складу Збройних сил України при ліквідації наслідків надзвичайних станів і на 

воєнний час. 

 
10.Основи організації та 

проведення санітарного 

нагляду і медичного 

контролю за харчуванням 

та водопостачанням 

особового складу Збройних 

сил України у  

польових умовах. 

 

 

 

 

Організація харчування в умовах надзвичайних ситуацій, на час війни. Норми 

харчування для особового складу та їх характеристика. Харчування в умовах 

зараження місцевості та об`єктів сильнодіючими отруйними речовинами, 

радіоактивними і зараження бактеріальними (біологічними) речовинами, в умовах 

можливого застосування зброї масового ураження. Організація та проведення 

медичної експертизи продовольства в умовах можливого зараження радіоактивними, 

отруйними речовинами і бактеріальними засобами. Гранично допустимі рівні 

радіоактивних та концентрації  отруйних речовин в продуктах при надзвичайних 

ситуаціях. Профілактика харчових отруєнь. Вибір джерел води та оцінка їх якості за 

допомогою табельних засобів. Оцінка якості води, табельні комплекти і прилади, їх 

тактико-технічні дані, методи дослідження. Пункти польового водопостачання, 

гігієнічні вимоги до їх. Устаткування. Організація і проведення санітарного нагляду 

за очищенням, знезараженням, дезактивацією води в умовах надзвичайних ситуацій. 

Очистка, знезараження, знешкодження ОР, дезактивація, опріснення води у польових 

умовах, при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час. 

 

 

 
  



ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дане положення розроблене у відповідності до основних положень про оцінювання 

навчальної діяльності студентів медичного інституту СумДУ за кредитно-трансферною сис-

темою організації навчального процесу та яке введене в дію розпорядженням директора ме-

дичного інституту № 6 від 30 січня 2017р. 

З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального ма-теріалу, 

встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегу-вання 

навчально-виховного процесу, підвищення мотивації навчання, зменшення кількості пропусків 

студентами аудиторних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, 

успішність кожного студента з мікробіології, вірусології та імунології оцінюється за кредитно-

модульно-рейтинговою шкалою. 

Програма дисципліни ”Мікробіологія, вірусологія та імунологія” структурована на три 

модулі. Контрольними заходами при вивченні дисципліни є поточний контроль та підсумковий 

контроль (2 заліки ( у ІІІ та IV семестрах ) та екзамен (V семестр)). 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні дисципліни 

200 балів, а мінімальна – 120 балів. 

Під час проведення контрольних заходів використовуються такі шкали оцінювання: 
 200 бальна шкала; 

 традиційна 4-х бальна шкала; 
 

 рейтингова шкала ECTS. 
 

Результати конвертуються з однієї шкали в іншу відповідно до таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються диф. заліком) 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску 

до диф. заліку становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

допуску до диф. заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 

отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, 

шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання нараховуються лише за 

умов успішного їх виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види 

індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 

жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою 

заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 



занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового 

контролю. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання диф. заліку, становить 80 

балів. 

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 

максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 50 балів).  

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни:кількість балів, яку студент набрав з 

дисципліни, визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та за підсумковий контроль 

(диф. залік). 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за чотирибальною 

(традиційною) шкалою  

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у національну шкалу 

оцінювання, але не навпаки. Таблиця 2. 

 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179 
 

Добре 

 

B 

150-159 С 

130-149 Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119  

Незадовільно 

FX 

0-49 F 

 

Критерії оцінювання. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність здобувачу вищої освіти 

виставляються оцінки за національною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв 

оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє 

глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 

проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; володіє 

практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 

виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає 

поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати 

факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається помилок при виконанні 

практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових фактів, 

визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

мислення, практичні навички не сформовані.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Мінімальна кількість балів, 

яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену 

становить 120 балів. 


