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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни 

Назва дисципліни Медсестринство в косметології 

ПІП Стрижаковська Ліліана Олексіївна 

Контактний телефон  0506729591 

E-mail:   LilianaStryzhakovska@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  17.00 -18.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 
Розподіл навчальних годин 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 20 

Навчальна практика 44 

Самостійна робота 26 

Модульний контроль ЗАЛІК 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання:  1 р. 10 міс. 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Медсестринство в косметології» є 

формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та набуття практичних навичок 

щодо основних принципів обґрунтування раціонального й безпечного щодо здоров’я 

людини застосування косметичних засобів і процедур з метою лікувально-

профілактичного догляду й корекції косметичних недоліків шкіри та її придатків. 

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення із захворюваннями внутрішніх органів, 

які викликають зміни шкіри, з підходами і принципами складання раціональних схем 

догляду за шкірою та її придатками та корекції косметичних недоліків з використанням 

косметичних засобів і методів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Медсестринство в косметології» є:  

- удосконалення та систематизація навиків проведення медсестринського процесу, 

надання медикаментозної та невідкладної допомоги при алергічних реакціях, проведення 

профілактичних заходів; 

- набуття практичних навичок, які грунтуються на знаннях засобів та методів 

дезінфекції, утилізації відходів, що дозволить майбутнім фахівцям на високому рівні 

виконувати свої професійні обов'язки. 

 
Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

mailto:LilianaStryzhakovska@ukr.net


виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 11. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної 

фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських 

засобів. 

ПРН 12. Виписувати, зберігати та використовувати основні параметри 

фармакокінетики фармакологічних засобів з метою їх раціонального призначення. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

 

3. Навчальний план з дисципліни 

3.1.Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Теми лекцій 

Рекомендовані  

джерела 

К-сть 

годин 

ІІ семестр 

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

1 Інфекційна безпека в косметології. Основи 

програми інфекційної безпеки. 

5. Костюкова Е.О. 

Сестринська справа в 

косметології. Практикум: 

навч. посібник. –   2-е вид., 

випр. і доп. – СПб.: 

Видавництво «Лань», 2017. 

– С. 5-7. 

2 

2 Профілактична дезінфекція приміщення та 

обладнання, правила безпеки при 

використанні дезинфікуючих засобів. 

Гігієнічна обробка рук персоналу 

косметологічної клініки. Алгоритм обробки 

рук шкірними антисептиками. Правила 

використання медичних рукавичок. 

5.  – С. 7-12. 2 

3 Деконтамінація інструментарію в умовах 

косметологічної клініки: правила дезінфекції 

методом замочування, стерилізація. Програма 

деконтамінації в умовах косметологічної 

клініки. 

5.  – С. 12-17. 2 

4 Дезінфекція та утилізація відходів в 

косметології. 

5.  С. 21-30. 2 

 Усього змістовий модуль 1  8 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

5 Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. 

Вимоги безпеки перед початком роботи, під 

час роботи та по закінченню роботи медичної 

сестри з косметології 

5.  С. 30-34. 2 

 Усього змістовий модуль 2  2 



Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

6 Алергічні реакції, алергічний риніт, 

кон’юктивіт, алергічний дерматит повік, 

кропивниця. 

5.  С. 43-59. 2 

7 Набряк Квінке, приступ бронхіальної астми. 

Заходи з профілактики алергічних реакцій в 

роботі медичної сестри по косметології. 

5.  С. 43-59. 2 

8 Гіпертонічний криз, непритомність, приступ 

стенокардії. Заходи по профілактиці 

виникнення гіпертонічного кризу в роботі 

медичної сестри по косметології. 

5. С. 43-59. 2 

9 Опіки: термічні, хімічні, електротравма. 5. С. 43-59. 2 

 Усього змістовий модуль 3  8 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

10 Професійна етика та психологія спілкування з 

пацієнтом/клієнтом.  

5. С. 59-73. 2 

 Усього змістовий модуль 4  2 

 Усього за курс навчання:  20 

Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1. 

 
3.2. Тематичний план з навчальної практики під керівництвом викладача 

№ 

з/п 

Навчальна практика Рекомендовані  

джерела 

К-сть 

годин 

IІ семестр 

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Змістовий модуль 1. Інфекційна безпека в косметології 

1. Інфекційна безпека в косметології. Основи 

програми інфекційної безпеки. 

Лекційний матеріал 

Костюкова Е.О. 

Сестринська справа в 

косметології. Практикум: 

навч. посібник. –   2-е 

вид., випр. і доп. – СПб.: 

Видавництво «Лань», 

2017. – С. 5-7. 

2 

2. Профілактична дезінфекція приміщення та 

обладнання, правила безпеки при 

використанні дезинфікуючих засобів.  

Лекційний матеріал 

5. С. 7-12. 

2 

3. Гігієнічна обробка рук персоналу 

косметологічної клініки. Алгоритм обробки 

рук шкірними антисептиками. Правила 

використання медичних рукавичок. 

Лекційний матеріал 

5. С. 17-21. 

2 

4. Деконтамінація інструментарію в умовах 

косметологічної клініки: правила 

дезінфекції методом замочування, 

стерилізація.  

Лекційний матеріал 

5.  С. 12-17. 

2 

5. Програма деконтамінації в умовах 

косметологічної клініки. 

Лекційний матеріал 

5.  С. 12-17. 

2 



6. Дезінфекція та утилізація відходів в 

косметології. 

Лекційний матеріал 

5.  С. 21-30. 

2 

7. Класи відходів в косметології. Лекційний матеріал 

5.  С. 23-25. 

2 

Усього змістовий модуль 1  14 

Змістовий модуль 2. Правила техніки безпеки в косметології 

8. Методика постановки азопірамової проби.  Лекційний матеріал 

5.  С. 90. 

2 

9. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори. 

Вимоги безпеки перед початком роботи, під 

час роботи та по закінченню роботи 

медичної сестри з косметології. 

Лекційний матеріал 

5. С. 30-34. 

2 

10. Вимоги до оснащення та обладнання 

косметологічного кабінету. 

Лекційний матеріал 

12. Островська І.В. 

Основи сестринської 

справи: посібник / І.В. 

Островська,              Н.В. 

Широкова. – М.: ГЕОТАР-

Медіа, 2013. – С. 59-73. 

2 

11. Косметологічне обладнання, 

інструментарій. 

Лекційний матеріал 

12. С. 93-105. 

2 

12. Технологічне обладнання та ведення 

документації в косметології. 

Лекційний матеріал 

12. С. 45-58. 

2 

Усього змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3. Невідкладні стани в косметології 

13. Заходи при виникненні аварійних ситуацій.  Лекційний матеріал 

5.  С. 34-43. 

2 

14. Алергічні реакції, алергічний риніт, 

кон’юктивіт, алергічний дерматит повік, 

кропивниця. 

Лекційний матеріал 

5. С. 43-59. 

2 

15. Набряк Квінке, приступ бронхіальної астми. 

Заходи по профілактиці алергічних реакцій 

в роботі медичної сестри по косметології. 

Лекційний матеріал 

5. С. 43-59. 

2 

16. Гіпертонічний криз, непритомність, приступ 

стенокардії.  

Лекційний матеріал 

5. С. 43-59. 

2 

17. Заходи по профілактиці виникнення 

гіпертонічного кризу в роботі медичної 

сестри по косметології. 

Лекційний матеріал 

5. С. 43-59. 

2 

18. Опіки: термічні, хімічні, електротравма. Лекційний матеріал 

5. С. 43-59. 

2 

19. Долікарська допомога при невідкладних 

станах в косметології. Аптечка для надання 

долікарської допомоги.  

Лекційний матеріал 

5. С. 95-96. 

2 

Усього змістовий модуль 3 14 

Змістовий модуль 4. Психологія спілкування в косметології 

20. Професійна етика та психологія спілкування 

з пацієнтом/клієнтом. 

Лекційний матеріал 

5. С. 59-73. 

2 

21. Психологія спілкування з складними 

пацієнтами.  

Лекційний матеріал 

5. С. 59-73. 

2 



22. Задачі з конфліктології в косметології. Лекційний матеріал 

5.С. 105-111. 

2 

Усього змістовий модуль 4 6 

Усього за курс навчання: 44 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальній кімнаті з 

косметології (вул. Чорноморська 2А). 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи здобувачів 
№ 

з/п 

Назва теми Рекомендовані  

джерела 

К-сть 

годин 

IІ семестр 

1. Гігієнічна обробка рук персоналу 

косметологічної клініки.  

5. Костюкова Е.О. 

Сестринська справа в 

косметології. Практикум: 

навч. посібник. –   2-е вид., 

випр. і доп. – СПб.: 

Видавництво «Лань», 2017. 

– С. 17-21. 

2 

2. Алгоритм обробки рук шкірними 

антисептиками. Правила використання 

медичних рукавичок. 

5.  С. 17-21. 2 

3. Програма деконтамінації в умовах 

косметологічної клініки. 

5.  С. 12-17. 2 

4. Дезінфекція та утилізація відходів в 

косметології. 

5.  С. 21-30. 2 

5. Методика постановки азопірамової проби. 5.  С. 90. 2 

6. Вимоги до оснащення та обладнання 

косметологічного кабінету. 

12.Островська І.В. Основи 

сестринської справи: 

посібник / І.В. Островська,              

Н.В. Широкова. – М.: 

ГЕОТАР-Медіа, 2013. – С. 

59-73. 

2 

7. Косметологічне обладнання, 

інструментарій. 

12.  С.93-105. 

 

2 

8. Технологічне обладнання та ведення 

документації в косметології. 

12.  С. 45-58. 

 

2 

9. Заходи при виникненні аварійних ситуацій. 5.  С. 34-43. 2 

10. Набряк Квінке, приступ бронхіальної астми. 

Заходи з профілактики алергічних реакцій в 

роботі медичної сестри по косметології. 

5.  С. 43-59. 2 

11. Гіпертонічний криз, непритомність, приступ 

стенокардії. Заходи по профілактиці 

виникнення гіпертонічного кризу в роботі 

медичної сестри по косметології. 

5.  С. 43-59. 2 

12. Долікарська допомога при невідкладних 

станах в косметології. Аптечка для надання 

долікарської допомоги.  

5.  С. 43-59. 2 

13. Задачі з конфліктології в косметології. 5.  С. 105-111. 2 

Усього  26 

 



4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  

(пошукові, дослідницькі й аналітичні роботи) 

 
1. Старіння шкіри. Боротьба з завчасним старінням. 

2. Факти фотостаріння. Профілактика фотостаріння з допомогою косметичних 

засобів. 

3. Фотостаріння шкіри: що відбувається з нею на сонці. 

4. Целюліт – хвороба чи стан організму. Стадії та методи боротьби. 

5. Косметична психологія: ефект плацебо в косметології. 

6. Шкіра та косметика. 

7. Бальнеологія в косметології. 

8. Види естетичних операцій. Передопераційна та постопераційна підготовка 

пацієнтів. 

5. Політика навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Медсестринство в косметології» є обов’язковою для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків, дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному 

контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 

балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Медсестринство в косметології» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР). 

Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці під 

керівництвом викладача (опитування за темою, виконання самостійної роботи, 

відпрацювання практичних навичок, вирішення клінічних ситуаційних задач, тестування, 

виконання індивідуального завдання за вибором). 

Залік виставляється після завершення вивчення навчального матеріалу. 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують здобувачі)  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 9 балів;  

- оцінка «добре» – 7 балів; 

- оцінка «задовільно» – 6 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та 

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Таблиця 2. Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь 

студенів (відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю) 

 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли здобувач знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, 

ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає 

вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних 

питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; 

вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання 

різного ступеня складності. 

4,5 
(дуже добре) 

В Здобувач має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на 

практиці, але може допустити деякі неточності, окремі 

помилки в формулюванні відповідей. 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли здобувач знає зміст заняття 

та добре його розуміє, відповіді на питання викладає 

Сума балів за 

всі види 

освітньої 

діяльності 

 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200  А відмінно   

165 - 179  В 
добре 

150 - 164  С 

135 - 149  D 
задовільно 

120 - 134  Е  

70 - 119 
 

FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 
 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



правильно, послідовно та систематизовано, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач 

відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує 

практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у 

найважчих випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється здобувачеві на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. 

Здобувач спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) 

завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі 

та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Здобувач має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює теоретичний 

матеріал на побутовому рівні. 

2(незадовільно) FХ Здобувач має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.  

1 (незадовільно) F Здобувач повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 

 
Таблиця 3. СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ЕCTS 

 

Модуль 1. Медсестринство в косметології 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 9 7 6 0 

2 9 7 6 0 

3 9 7 6 0 

4 9 7 6 0 

5 9 7 6 0 

6 9 7 6 0 

7 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

1 

63 49 42 0 

Змістовий 

модуль 2 
8 9 7 6 0 

9 9 7 6 0 

10 9 7 6 0 

11 9 7 6 0 

12 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

2  

45 35 30 0 

Змістовий 

модуль 3 
13 9 7 6 0 

14 9 7 6 0 

15 9 7 6 0 

16 9 7 6 0 

17 9 7 6 0 

18 9 7 6 0 



19 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

3 

63 49 42 0 

 20 9 7 6 0 

21 9 7 6 0 

22 9 7 6 0 

Всього змістовий модуль 

4 

27 21 18 0 

Всього поточна 

успішність  

198 154 132 0 

ІДРС (не більше 12 

балів) 

2 6  0 

Межі балів за шкалою 

ЕCTS 

200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

Таблиця 4. СХЕМА критеріїв оцінювання результатів виконання та захисту 

індивідуальної роботи студента (в балах ЕCTS) 

 

№ 

критерію 
                 Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів ЕCTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 12 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів (табл. 4). 

Таблиця 5. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована здобувачем робота викладена в достатньому 

обсязі, оформлена згідно з вимогами, містить базовий 

теоретичний і практичний матеріал, нову та нетрадиційну 

інформацію з даного питання і пропозиції щодо її 

практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована здобувачем робота викладена в обсязі, що 

вимагається,  оформлена згідно з  вимогами, містить 

переважно базовий теоретичний і практичний матеріал, 

пропонуються фрагменти нової, нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована здобувачем робота викладена в необхідному 

обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний 

та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені 

питання, яке досліджувалось 

Задовільно D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми 



Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг 

запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема 

роботи не розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

 
Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 
Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 200 балів.  
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