
 

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА 





  ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Військова підготовка» належить до обов’язкових компонентів циклу 

професійної та практичної підготовки магістрів спеціальності «226 Фармація, промислова фармація». 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 5 5 

Кількість аудиторних годин: 45 12 

лекції 18 4 

практичні заняття 27 8 

Самостійна робота, год. 45 78 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

- 
- 

 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в майбутніх фахівців (магістрів) умінь 

та компетенцій приймати продуктивні рішення у сфері воєнно-медичної підготовки з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-

технічного прогресу.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів 

і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків.  

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати: 

- сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та 

виробничих об’єктах; 

- завдання та організацію наукових досліджень з визначення професійних, виробничих 

ризиків, загроз на робочих місцях. 

-безпечні технології в галузі діяльності; 

- послідовність проведення розслідування нещасних випадків, аварій та професійних 

захворювань; 

- заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на 

виробництві; 



- схему  методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці; 

- методику надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки 

праці; 

- схему контролю виконання вимог охорони праці  в організації. 

По завершенню вивчення дисципліни  студент повинен уміти: 
- впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпе-ки праці; 

- працювати із законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці при 

виконанні виробничих та управлінських функцій; 

-  розробити і впровадити безпечні технології, вибрати оптимальні умови і режими праці, 

проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових 

досягнень в галузі охорони праці; 

- управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві; 

- впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці 

у виробничому колективі. 

 

НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 

 

Дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей: 

- Загальні компетентності: 

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 10 Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК 2 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних 

ситуаціях та при невідкладних станах. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН): 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 13 Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Модуль 1: Вплив небезпек на життєдіяльність людини  

 

Тема1. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій  від НС 

техногенного та природного характеру 

 

 1. Основи державної політики у сфері цивільного захисту. 

2. Єдина державна система цивільного захисту 

3. Структура організації цивільного захисту на об’єкті господарювання 



 

Тема 2. Планування з питань  цивільного захисту 

1. Планування заходів реагування на надзвичайні ситуації об’єкта господарювання(ОГ) 

2. Структура та зміст планів цивільного захисту об’єкта господарювання  

 

Змістовний модуль №2: Оцінка небезпек і захист життя 

 

Тема 3. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації  

1. Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення 

2. Мета і завдання системи моніторингу небезпек 

3. Галузевий моніторинг довкілля та його основні показники 

4. Територіальний моніторинг НС 

5. Паспортизація та реєстрація об’єктів підвищеної небезпеки  

6. Зонування територій за ступенем небезпеки 

 

Тема 4. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

1. Регулювання безпеки. 

2. Критерії ідентифікації об’єктів господарювання, що підлягають декларуванню безпеки. 

3. Порядок декларування об’єктів підвищеної небезпеки. 

4. Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної небезпеки. 

5. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкту 

та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС. 

6. Організація роботи щодо проведення нагляду та здійснення контролю за обстановкою на 

ПНО. 

 

Тема 5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях 

 

1.  Проведення евакуаційних заходів 

2.  Укриття населення в захисних спорудах 

3. Засоби індивідуального і медичного захисту населення 

 

 

Змістовний модуль №3: Захист галузей народного господарства. 

 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

1. Небезпеки техногенного характеру та забезпечення техногенної безпеки на ОГ, як складової 

частини цивільного захисту. 

2. Суть стійкості роботи ОГ та норми проектування інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту.  

3. Організація і проведення дослідження стійкості роботи ОГ в умовах НС. 

 4. Методика оцінки стійкості роботи ОГ до дії різних уражаючих факторів. 

 5. Основні напрямки і заходи підвищення стійкості роботи сільськогосподарського об’єкта в  

надзвичайних ситуаціях. 

  

Тема 7. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в надзвичайних 

ситуаціях. 

1. Мета, зміст і умови проведення РНР. 

2.  Сили і засоби, які залучаються для проведення РІНР  

3. Управління силами цивільного   захисту. 

4. Ліквідація наслідків аварій і катастроф на об'єктах господарювання 

5. Організація знезаражування (або спеціальна обробка). 

6. Інженерні роботи в осередках ураження і зонах стихійного лиха 



 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

заочна форма  

всього 
у тому числі 

лк пз лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Державна політика у сфері 

воєнно-медичної підготовки захисту 

населення і територій від НС 

техногенного та природного характеру 

10 1 1 0 0 8 

Тема 2. Планування з питань  воєнно-

медичної підготовки 
10 0 2 0 0 8 

Тема 3. Моніторинг небезпек, що можуть 

спричинити надзвичайні ситуації 
10 1 1 0 0 8 

Тема 4. Спеціальна функція у сфері 

воєнно-медичної підготовки 
10 0 1 0 0 9 

Тема 5. Захист населення у надзвичайних 

ситуаціях 
8 0 1 0 0 7 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в 

межах єдиної системи цивільного 

захисту. 

12 1 1 0 0 10 

Тема 7. Організація і проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт 

в надзвичайних ситуаціях. 

12 1 1 0 0 10 

Всього годин 90 4 8 0 0 78 

 

 

 

  МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Тема 1. Державна політика у сфері воєнно-медичної підготовки 

захисту населення і територій від НС техногенного та природного 

характеру 

- 0,5 

Тема 2. Планування з питань  воєнно-медичної підготовки - 1 

Тема 3. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити 

надзвичайні ситуації 
- 1 

Тема 4. Спеціальна функція у сфері воєнно-медичної 

підготовки 
- 0,5 

Тема 5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях - 1 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 

цивільного захисту. 
- 0,5 

Тема 7. Організація і проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в надзвичайних ситуаціях. 
- 0,5 

 



 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Державна політика у сфері воєнно-медичної підготовки 

захисту населення і територій від НС техногенного та природного 

характеру 

 5 

2.  Тема 2. Планування з питань  воєнно-медичної підготовки  5 

3.  Тема 3. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити 

надзвичайні ситуації 
 5 

4.  Тема 4. Спеціальна функція у сфері воєнно-медичної 

підготовки 
 5 

5.  Тема 5. Захист населення у надзвичайних ситуаціях  4 

6.  Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 

цивільного захисту. 
 4 

7.  Тема 7. Організація і проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в надзвичайних ситуаціях. 
 5 

 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, 

доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових тестових завдань, 

практичних завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 

здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – протоколи практичних 

занять, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 

60 балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 

контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

 



Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи 

оцінювання, що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею 

співставлення шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

                           9. Критерії оцінювання результатів навчання 

                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
  

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну 

навчальну діяльність при вивченні змістового модулю 1, змістового модулю 2, змістового 

модулю 3  та змістового модулю 4, вираховується шляхом ділення  кількості балів (50), що 

відповідають оцінці «5», на кількість тем та додавання балів за виконану контрольну  роботу і 

дорівнює 60 балам. 

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

при вивченні змістового модулю 1,  змістового модулю 2, змістового модулю 3 та змістового 

модулю 4  є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом 

ділення кількості балів (30), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі; плюс сума 

балів, що відповідає оцінці 3 за контрольну роботу і дорівнює 35 балам. 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ  КОНТРОЛЬ 

 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 

відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 



індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 2 етапи: 

І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 20 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 

завдання оцінюється в 1 бал; 

ІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі протоколу 

практичного заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової оцінки, яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, 

визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні модулю -100, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового модульного 

контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Військова підготовка" виставляється лише здобувачам 

вищої освіти, яким зараховані три змістових модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 

СЕМІНАРСЬКИХ(ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТТЯХ 

 

 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 

вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 

питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 

Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 

Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого викладу 

матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні 

запитання.  У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 



"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 

завдання,  контрольні роботи. 

 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1  Практичні 

заняття  

7 практичних занять, з оформленням протоколів.  

7*5=35 

35 

2.  Тестовий 

контроль 

3 тести  

3*5=15 

15 

3. Залік Тестовий контроль -  30 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 

«Фармацевтична  хімія» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, 

семінарів в активній формі. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ   ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН 

НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ  

ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 

  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:   

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням платформ та сервісів 

дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні заняття;   

– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 

проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;  

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам вищої освіти денної форми 

навчання  надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 

дистанційно. 

 

Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 

 Діяльність в аудиторії   

 

Онлайн - діяльність   

Попередня 

підготовка   

Опитування  

Вхідний контроль   

Ознайомлення чи повторення термінології, 

необхідної для опрацювання теми 

Подача нової 

інформації   

Презентація.  

Пошук відповідей на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 

відповідей на питання  Відео-конференція 

Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення  

Питання-відповіді   

Питання для самоперевірки 

Обговорення (чат, форум) 

Виконання 

практичного 

завдання   

Завдання, що виконуються під 

час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. Інтерактивні 

практичні завдання   

Оцінювання   

 

Контрольна робота 

Опитування   

 

Інтерактивне тестування. 

Усна відповідь (відеозапис)  

Письмова робота   

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 

Підготовка мультимедійних презентацій  

Зворотній 

зв’язок   

 

Групові та індивідуальні 

консультації.   

Коментарі під час заняття від 

викладача   

Чат, форум, опитування, повідомлення з 

коментарем. Оцінювання результатів 

групової співпраці   

 

 

 

  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

