
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни РЕСУРСОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 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 залік 

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

лекції 27 6 
практичні заняття 18 6 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 45 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2,5  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: є формування у студентів цілісного уявлення про 
сучасний стан рослинних ресурсів в окремих регіонах і в державі вцілому, перспективних 
видів лікарських рослин, надати майбутньому спеціалісту всебічні знання про лікарські 
рослини, раціональне використання і охорону їх ресурсів. 

. 
 
 Завдання: 
1. Вивчення стану використання ресурсів ЛР і природної рослинності як джерела ресурсів ЛРС. 
2. Вивчення видового складу лікарських рослин, їх ареалу і еколого-фітоценотичних умов 
зростання. 
3. Визначення урожайності лікарської рослинної сировини. 
4. Визначення об'єму і розміщення експлуатаційних запасів лікарської рослинної сировини. 
5. Проведення хімічної таксації заростей лікарських рослин і встановлення фенофаз 
максимального нагромадження біологічно-активних речовин (БАР). 
6. Обчислення обсягу можливих щорічних заготівель лікарських рослин. 
7. Картування заростей і запасів лікарських рослин. 



8. Вивчення феноритмів і термінів відтворення вихідного запасу лікарської рослинної сировини в 
залежності від біологічних і еколого-фітоценотичних умов зростання лікарських рослин. 
9. Розробка раціонального режиму заготівель лікарської рослинної сировини в залежності від 
біологічних особливостей і еколого-фітоценотичнихх умов зростання лікарських рослин. 
10. Розробка єдиної системи охорони і відтворення ресурсів лікарських рослин (організація 
заказників, приписних угідь, окультурювання природних заростей тощо). 
11. Розробка економіки заготівельного процесу лікарської рослинної сировини. 
 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
 
спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 16 Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини 

відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини 
рослинного походження (GACP), як гарантії якості лікарської рослинної сировини і 
лікарських засобів на її основі. Здатність прогнозувати та обраховувати шляхи 
вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин, 
відповідно до чинного законодавства. 

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 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 23 Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини. 

Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального 
використання дикорослих видів лікарських рослин. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  РЕСУРСОЗНАВСТВО ЛІКАРСЬКИХ 
РОСЛИН 

 
Тема 1. Рослинний світ та його багатства. Задачі ресурсознавста ЛР.  
Вступ до ресурсознавства лікарських рослин. Ресурсознавство лікарських рослин як дисципліна і 
наука. Мета і завдання. Основні напрямки. Основні поняття, термінологія, положення. Методи 
ресурсознавчих досліджень. Література та методичні матеріали. Звітність про ресурсознавчі 
дослідження. Сучасний стан та динаміка використання ресурсів дикорослих лікарських рослин. 
 
Тема 2. Геоботанічні основи ресурсознавства лікарських рослин.  
Основні положення геоботаніки (фітоценології). Екологія рослин. Фактори, що впливають на 
життя і розвиток рослин. Біогенні, абіогенні та антропогенні фактори, їх позитивний і негативний 
вплив на життєдіяльність і ресурси рослин. 
 
Тема 3. Основні етапи ресурсознавчих досліджень. Підготовчі роботи ресурсознавчих 
досліджень. 
Зміст, мета і завдання підготовчих робіт ресурсознавчих досліджень. Формування завдань 
ресурсних досліджень, виходячи з потреб аптечної мережі і промисловості. Виявлення потенційно 



– продуктивних масивів і ЛР перспективних для ресурсних досліджень. Лісотаксаційні описи. 
Еколого-фітоценотична характеристика лікарських рослин, що зростають в районі обстеження або 
їх приуроченість до різних фітоценозів. Типи картографічних матеріалів, необхідних для розробки 
робочих маршрутів, обстеження і картування заростей та запасів лікарських рослин. Принципи 
розробки робочих маршрутів. 
 
Тема 4. Рослинні асоціації /угрупування/, їх значення в пошуку корисних рослин.  
Типи фітоценозів. Геоботанічний опис рослинної асоціації (угрупування). Пробні ділянки 
асоціації. Оточення асоціації. Ярусність фітоценозів. Поняття про рясність, життєвість, етапи 
розвитку рослин, фенофазу рослини. Види і характеристика лікарських рослин, що входять до 
складу асоціацій. 
 
Тема 5. Поняття про запаси ЛРС. Біологічний та експлуатаційний запас. 
Методи визначення запасів ЛРС. Зміст понять“конкретні зарості”, “ключова ділянка”. Принципи 
вибору методу визначення запасів ЛР. Оцінка запасів на ключових ділянках і конкретних заростях. 
 
Тема 6. Методи визначення урожайності лікарських рослин. Обчислення величини 
експлуатаційних запасів на конкретних заростях. 
Методи визначення урожайності ЛРС. Принципи вибору методу для визначення урожайності 
сировини низькорослих, середньорослих, великих трав’янистих рослин, дерев, кущів та підземних 
органів лікарських рослин. Визначення площі зарості ЛР. Визначення урожайності і 
експлуатаційних запасів дикорослих лікарських рослин методами закладання облікових ділянок, 
проективного покриття і модельних екземплярів. 
 
Тема 7. Визначення обсягу можливих щорічних заготівель сировини. Складання 
інвентаризаційних відомостей. 
Обіг заготівлі ЛРС. Терміни природнього відтворення вихідного запасу ЛРС: листків, квітів, 
плодів, трав, підземних органів багаторічних трав’янистих рослин. Обчислення величину обсягу 
можливих щорічних заготівель ЛРС. Складання інвентаризаційних відомостей заростей і запасів 
ЛРС. 
 
Тема 8. Картування заростей і запасів ЛРС. 
Картування розміщення заростей і запасів ЛРС на картах-схемах різного призначення (лісових 
насаджень, адміністративних середньомасштабних, геоботанічних та ін.). Оцінка економічної 
ефективності використання визначених запасів лікарських рослин різних природних угідь і 
геоморфологічних місцевостей. Розробка календарного графіку і перспективного плану заготівлі 
ЛРС 
 
Тема 9. Належна практика культивування і заготівлі лікарських рослин (GACP).  
Перспективи використання культури клітин та тканин ЛР як ресурсів ЛРС. Інтродукція та 
введення в культуру лікарських рослин 
Інтродукція та введення в культуру лікарських рослин з метою використання у подальшому для 
одержання цінних сортів ЛР для потреб фармацевтичної промисловості. ЛР світової флори 
інтродуковані в Україну. Генофонд ЛР світової медицини в ботанічних садах України. Базові 
положення Належної практики культивування і заготівлі лікарських рослин (GACP). 
Культивування ЛР. Досягнення та перспективи використання сучасних прийомів генетики і 
селекції для одержання достатньої кількості ЛРС. Проблеми та використання культури 
ізольованих органів, тканин і клітин рослин, методів біотехнології для одержання необхідних 
обсягів ЛРС для потреб фармацевтичної промисловості. 
 
Тема 10. Правила раціонального збирання і зберігання лікарської рослинної сировини. 



Правила заготівлі лікарської рослинної сировини: листків, квітів, плодів, трав, підземних органів 
багаторічних трав’янистих рослин. Періодичність заготівлі ЛРС різних морфологічних груп. 
Умови зберігання ЛРС. Групи зберігання 
 
Тема 11. Раціональне використання і охорона природних ресурсів лікарських рослин. 
Нормативно-правові основи використання ресурсів ЛР. Державний кадастр рослинного світу. 
Сучасний стан та динаміка використання ресурсів дикорослих ЛР України. Ресурсні групи ЛР 
України. ЛР Зеленої та Червоної книг України, Червоного списку Міжнародного союзу охорони 
природи. Природоохоронні заходи зі збереження, відтворення і примноження природних ресурсів 
лікарських рослин. Раціональне використання та охорона лікарських рослин західного регіону 
України 
 



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п 
л
а
б 

с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Рослинний світ та його 
багатства. Завдання 
ресурсознавста ЛР.  

9 3 2 0 4 11 1 0 0 10 

Тема 2. Геоботанічні основи 
ресурсознавства лікарських 
рослин. 

9 3 2 0 4 11 1 0 0 10 

Тема 3. Основні етапи 
ресурсознавчих досліджень. 
Підготовчі роботи 
ресурсознавчих досліджень. 

9 3 2 0 4 11 1 0 0 10 

Тема 4. Рослинні асоціації 
/угрупування/, їх значення в 
пошуку корисних рослин.  

9 3 2 0 4 11  1 0 10 

Тема 5. Поняття про запаси 
ЛРС. Біологічний та 
експлуатаційний запас. 

9 3 2 0 4 11 1 0 0 10 

Тема 6. Методи визначення 
урожайності лікарських рослин. 
Обчислення величини 
експлуатаційних запасів на 
конкретних заростях. 

8 2 2 0 4 11 0 1 0 10 

Тема 7. Визначення обсягу 
можливих щорічних заготівель 
сировини. Складання 
інвентаризаційних відомостей. 

8 2 2 0 4 11 0 1 0 10 

Тема 8. Картування заростей і 
запасів ЛРС. 7 2 1 0 4 12 0 1 0 11 

Тема 9. Належна практика 
культивування і заготівлі 
лікарських рослин (GACP). 
Перспективи використання 
культури клітин та тканин ЛР 
як ресурсів ЛРС. Інтродукція та 
введення в культуру лікарських 
рослин 

7 2 1 0 4 11 0 1 0 10 

Тема 10. Правила раціонального 
збирання і зберігання лікарської 
рослинної сировини. 

7 2 1 0 4 11 1 1 0 9 

Тема 11. Раціональне 
використання і охорона 
природних ресурсів лікарських 
рослин. 

8 2 1 0 5 11 1 0 0 10 

Усього годин 90 27 18 0 45 90 6 6 0 78 



 
  

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Рослинний світ та його багатства. Завдання 
ресурсознавста ЛР.  2 0 

2 Тема 2. Геоботанічні основи ресурсознавства лікарських 
рослин. 2 0 

3 Тема 3. Основні етапи ресурсознавчих досліджень. Підготовчі 
роботи ресурсознавчих досліджень. 2 0 

4 Тема 4. Рослинні асоціації /угрупування/, їх значення в пошуку 
корисних рослин.  2 1 

5 Тема 5. Поняття про запаси ЛРС. Біологічний та 
експлуатаційний запас. 2 0 

6 Тема 6. Методи визначення урожайності лікарських рослин. 
Обчислення величини експлуатаційних запасів на конкретних 
заростях. 

2 1 

7 Тема 7. Визначення обсягу можливих щорічних заготівель 
сировини. Складання інвентаризаційних відомостей. 2 1 

8 Тема 8. Картування заростей і запасів ЛРС. 1 1 
9 Тема 9. Належна практика культивування і заготівлі лікарських 

рослин (GACP). Перспективи використання культури клітин та 
тканин ЛР як ресурсів ЛРС. Інтродукція та введення в культуру 
лікарських рослин 

1 1 

10 Тема 10. Правила раціонального збирання і зберігання 
лікарської рослинної сировини. 1 1 

11 Тема 11. Раціональне використання і охорона природних 
ресурсів лікарських рослин. 1 0 

 
 

6.САМОСТІЙНА РОБОТА. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Рослинний світ та його багатства. Завдання 
ресурсознавста ЛР.  4 10 

2 Тема 2. Геоботанічні основи ресурсознавства лікарських 
рослин. 4 10 

3 Тема 3. Основні етапи ресурсознавчих досліджень. Підготовчі 
роботи ресурсознавчих досліджень. 4 10 

   4 Тема 4. Рослинні асоціації /угрупування/, їх значення в пошуку 
корисних рослин.  4 10 

5 Тема 5. Поняття про запаси ЛРС. Біологічний та 
експлуатаційний запас. 4 10 

6 Тема 6. Методи визначення урожайності лікарських рослин. 
Обчислення величини експлуатаційних запасів на конкретних 
заростях. 

4 10 

7 Тема 7. Визначення обсягу можливих щорічних заготівель 
сировини. Складання інвентаризаційних відомостей. 4 10 

8 Тема 8. Картування заростей і запасів ЛРС. 4 11 
9 Тема 9. Належна практика культивування і заготівлі лікарських 4 10 



рослин (GACP). Перспективи використання культури клітин та 
тканин ЛР як ресурсів ЛРС. Інтродукція та введення в культуру 
лікарських рослин 

10 Тема 10. Правила раціонального збирання і зберігання 
лікарської рослинної сировини. 4 9 

11 Тема 11. Раціональне використання і охорона природних 
ресурсів лікарських рослин. 5 10 

 
 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ  
 

Виконання  контрольних робіт, підготовка рефератів за визначеною викладачем темою або 
вузькою проблематикою з дисципліни. 

 
 
 

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 студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

 
 
 



Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 
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 освітнього компоненту вираховується шляхом ділення найбільшої 
кількості балів (100), що відповідають оцінці «відмінно - 5», на кількість тем без урахування балів 
за виконану контрольну  роботу. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність, є 
критерієм допуску до модульного підсумкового контролю складає 60, що відповідає оцінці 
«задовільно - 3». 

 
Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні 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. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом тестового контролю рівня 
теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 
30 тестових завдань. Результат оцінюється за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 
0,4. 

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. 



Максимальна кількість балів при вивченні кожного 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 "Ресурсознавство лікарських рослин" виставляється лише 
здобувачам вищої освіти, яким зараховані усі теми освітнього компоненту. 

Після опанування освітнім компонентом здобувач вищої освіти має систематизувати знання, 
одержані при вивченні ресурсознавства ЛР на лекціях і лабораторних заняттях; орієнтуватися у 
сучасних проблемах забезпечення фармацевтичного виробництва ЛРС; визначити місця зростання 
лікарських рослин; підбирати і використовувати середньо- і крупномасштабні карти для розробки 
маршрутів і картування запасів лікарської рослинної сировини; раціонально заготовляти лікарську 
рослинну сировину; визначати запаси дикорослих лікарських рослин і обраховувати об’єм 
можливих щорічних заготівель; розробляти науково-обгрунтовані плани заготівлі лікарської 
рослинної сировини на території району, області, лісового масиву, застосовувати одержані знання 
для раціонального використання рослинних ресурсів і охорони довкілля. 

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 студентів на практичних 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 

"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. Студент 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. 
Студент 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. Студент використовує лише 
окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та 
мовленнєві помилки. 



"Незадовільно" – 
2 

Студент 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 робіт, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
 Змістовий модуль 1 

1  Практичні заняття  4 практичних занять, з оформленням протоколів 
4*10=40 

40 

2 Контрольна робота Виконується на платформі Moodle. 20 
3  Тестовий контроль 2 тести  

2*20=40 
40 

4 Реферати, наукові 
статті, тези 

 додаткові 
бали  

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 
7 Екзамен Тестовий контроль -  30 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 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 студентами 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   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-
методу.  
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