
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Стандартизація лікарських засобів» складена відповідно до 
освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

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 Екзамен   

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 9 9 
Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 4 
практичні заняття 18 8 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 54 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: Надати системні знання здобувачам вищої освіти щодо забезпечення якості готових 
лікарських засобів, вибору методів їх ідентифікації, кількісного визначення, фармако-
технологічних параметрів, терміну придатності, упакування, зберігання ГЛЗ, а також підходів до 
розробки специфікацій якості на ГЛЗ, що ґрунтується на законодавчих вимогах , ДФУ та 
належних фармацевтичних практик GSP ,GРP. 
 Завдання: 

• Формування знань у здобувачів вищої освіти структури та основних принципів 
стандартизації відповідно до вимог GSP ,GРP; 

• Набуття здобувачами вищої освіти навичок в галузі забезпечення якості лікарських 
засобів за параметрами, та використання показників якості в залежності від виду 
лікарських форм; 

• Розуміння принципів створення та вимог до нормативної документації на 
субстанцію, лікарські форми з метою одержання конкукрентноспроможних лікарських 
засобів; 



• Обгрунтоване використання хімічних методів аналізу для ідентифікації, кількісного 
визначення при розробці стандартів якості субстанції та лікарських засобів; 

• Обгрунтоване використання фізико – хімічних та фізичних методів для аналізу 
якості лікарських засобів.  

 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
спеціальні (фахові) компетентності :  
ФК 7. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного 
асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики 
зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 
ФК 12. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно- правових, 
законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
ФК 14. Здатність організовувати та здійснювати виробничу діяльність аптек щодо 
виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями 
лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів 
відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP). 
ФК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, 
обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 
оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських засобів 
ФК 18. Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю фармацевтичних 
підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, здійснювати аудит якості та управління ризиками 
для якості фармацевтичної продукції. 

ФК 19.  Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 
відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик у фармації, 
визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та проводити їх стандартизацію 
відповідно до діючих вимог, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 
ФК 20.  Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних 
речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, 
фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю. 
 
Результати навчання :  
ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і 
етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 
здоров’я людини. 

ПРН 3.Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 5. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань 
професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 



ПРН 15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 
лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх 
зберігання. 
ПРН 20. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно- правових актів 
України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
ПРН 25. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 
серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних нормативних 
документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості. 
Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної 
фармакопеї України. 
ПРН 26. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх 
стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної 
фармакопеї України. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Стандартизація лікарських засобів.Структура системи стандартизації. 
Використання фізико – хімічних методів аналізу 
 Контроль якості лікарських засобів. Параметри якості, які використовуються для стандартизації 
ЛЗ. 
Історія розвитку стандартизації фармацевтичної продукції в Україні. Державне регулювання у 
сфері стандартизації.  
Особливості стандартизації лікарських засобів залежно від лікарських форм. Структура Державної 
Фармакопеї України. Організація контролю якості лікарських засобів в Україні. Особливості 
фармацевтичного аналізу у зв’язку зі специфікою застосування лікарських засобів. 
Фармаконагляд як складова фармацевтичної системи якості. Збір та аналіз інформації про побічну 
дію ЛЗ. Основні елементи фармацевтичної розробки. Структура Настанови Лікарські засоби 
Фармацевтична розробка. 
 

Тема 2. Стандартизація твердих лікарських засобів.  
Класифікація та призначення твердих. Використання фізичних та фізико – хімічних методів для 
аналізу якості. Ідентифікація. Основні та додаткові показники якості для твердих ЛЗ згідно вимог 
ДФУ. 
 

Тема 3. Стандартизація рідких лікарських засобів. 
 Рідкі ЛЗ: класифікація, призначення та контроль їх якості за показники: опис, ідентифікація, 
прозорість, кольоровість, рН, супровідні домішки, кількісне визначення. Використання фізичних 
та фізико – хімічних методів для аналізу якості. 
Парантеральні ЛЗ: визначення, класифікація, вимоги ДФУ щодо підтвердження їх якості. Розробка 
методик контролю якості відповідно до виду лікарських форм. 
 

Тема 4. Стандартизація м'яких лікарських засобів.  
Класифікація і призначення м'яких ЛЗ. Використання фізичних та фізико – хімічних методів для 
аналізу якості.Основні показники якості для м'яких ЛЗ: опис, ідентифікація, однорідність, маса 



вмісту контейнера, мікробіологічна чистота (МБЧ), кількісне визначення, розмір часток, рН, 
кислотне й перекисне число, характерні властивості основи, супровідні домішки, герметичність 
контейнера. 
 

Тема 5. Стандартизація ЛРС та препаратів на її основі. 
Проблеми стандартизації ЛРС та рослинних препаратів. Використання фізичних та фізико – 
хімічних методів для аналізу якості.  
Загальні положення та статті Державної фармакопеї щодо дослідження якості ЛРС та рослинних 
лікарських засобів. Класифікація та призначення рослинних препаратів. Фармакопейні методи 
дослідження для підтвердження якості аналізованих ЛЗ. Основні та додаткові показники якості для 
ЛРС та препаратів на  її основі. Порядок розробки, узгодження і затвердження МКЯ на ЛРС і 
препарати на її основі. 
 

4.Структура навчальної дисципліни  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Стандартизація 
лікарських засобів. Структура 
системи стандартизації 
Використання фізико – хімічних 
методів аналізу 

18 4 4 0 10 18 0 2 0 16 

Тема 2. Стандартизація твердих 
лікарських засобів. 18 4 4 0 10 18 1 1 0 16 

Тема 3. Стандартизація рідких 
лікарських засобів. 18 4 4 0 10 18 1 2 0 15 

Тема 4. Стандартизація м'яких 
лікарських засобів. 18 3 3 0 12 18 1 1 0 16 

Тема 5. Стандартизація ЛРС та 
препаратів на її основі. 18 3 3 0 12 18 1 2 0 15 

Усього годин 90 18 18 0 54 90 4 8 0 78 
 

  
5.Теми практичних (лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Стандартизація лікарських засобів. Структура системи 
стандартизації Використання фізико – хімічних методів аналізу 4 2 

2 Стандартизація твердих лікарських засобів. 4 1 
3 Стандартизація рідких лікарських засобів. 4 2 
4 Стандартизація м'яких лікарських засобів. 3 1 
5 Стандартизація ЛРС та препаратів на її основі. 3 2 

 
6.Самостійна робота. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Стандартизація лікарських засобів. Структура системи 
стандартизації Використання фізико – хімічних методів аналізу 10 16 



2 Стандартизація твердих лікарських засобів. 10 16 
3 Стандартизація рідких лікарських засобів. 10 15 
4 Стандартизація м'яких лікарських засобів. 12 16 
5 Стандартизація ЛРС та препаратів на її основі. 12 15 

 
 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання - не передбачені 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю 
 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 
дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань 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; 

• оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 
перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 
відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 
наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного 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 у формі 
поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

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. 
Академічні успіхи здобувачів 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 67-74 D 



кількістю недоліків 
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) 

 
Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних(лабораторних) 

заняттях 
 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 
 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

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. 

75 – 89 

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 й аргументованою є 
доказова база. Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може 
застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються 
окремі мовленнєві помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
і 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. 



0 – 59 

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 (лабораторних) 
занять, завдання для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, 
контрольні роботи. 
 



Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Реферативне 
повідомлення 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, обґрунтованість висновків 

20 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 
оформлення 

20 

3 Професіограма Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, відповідність функціональному 
місцю 

20 

4 Участь у груповій 
дискусії 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, обґрунтованість висновків, 
повнота викладу матеріалу 

10 

5 Дидактичні тести Правильність та повнота відповідей 40 
 РАЗОМ  100 

 
10. Методи навчання 

 
  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 
самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 
 

11.  Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 
підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с. 



2. Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 
підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с. 
3. Державна фармакопея України: в 3 т. /Державне підприємство „Український науковий 
експертний фармакопейний центр якості лікарських засобів”. – 2-е вид. – Харків:Державне 
підприємство «Український науковий експертний фармакопейний центр якості лікарських 
засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с. 
4. Фармацевтичний аналіз / [Безуглий П.О., Грудько В.О., Леонова С.Г. та ін.].– Х.: Вид- во 
НФАУ; Золоті сторінки, 2001. – 240 с. 
5. Стандартизация и контроль качества лекарственных средств / Под ред. Н.А. Тюкавкиной. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2008. – 376 с. 
6. Настанова Лікарські засоби фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 423.0:2011 
7. Зінчук В. К Фізико-хімічні методи аналізу : Навч. посіб. / В. К. Зінчук., Г. Д. Левицька, Л. 
О. Дубенська.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.-С. 59. 
Допоміжна література 
1. Гризодуб А. И. Проблемы введения монографий на лекарственное растительное сырье в 
Государственную Фармакопею Украины / А. И. Гризодуб, Г. В. Георгиевский, Т. М. Тихоненко// 
Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 3-17. 
2. Гризодуб А. И. Стандартные процедуры валидации методик контроля качества 
лекарственных средств / А. И. Гризодуб // Фармаком. – 2006. – № 1-2. – С. 35-44. 
3. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Навчальний посібник / [ Перцев І.М., 
Пімінов О.Х., Слободянюк М.М. та ін.] / За ред. І.М. Перцева. Видання друге, перероблене та 
доповнене Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – С. 62-76. 
4. Оцінка якості та встановлення специфікацій на лікарські засоби рослинного походження/ 
традиційні ЛЗ рослинного походження / під ред. В. Т. Чумак, О. П. Баула. – Київ, 2008.- 30 с. 
5. Стандарт СТ МОЗУ 42-1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандартизації. 
Основні положення». 

12.Посилання на інформаційні ресурси 
https://mku.edu.ua/moodle 
https://provisor.com.ua 
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar 
https://compendium.com.ua/ 
 
     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 (лабораторні) заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних занять 
у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів. 

https://mku.edu.ua/moodle
https://provisor.com.ua/
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar
https://compendium.com.ua/
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


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. Дебати. 
Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

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 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 

 


