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Анотація курсу 

Навчальна дисципліна має на меті підготовку фахівців для ДКВС України з 

різностороннім рівнем фізичної підготовленості, здатних ефективно вирішувати 

службові завдання, стійко переносити високі розумові, нервово-психічні, 

морально-волові та фізичні навантаження, сприяти вирішенню завдань навчання і 

виховання. 
У процесі вивчення дисципліни формуються та набуваються необхідні 

професійно-прикладні навички. 
Спеціальна фізична підготовка є одним із засобів формування всебічно 

розвиненої особистості, збереження і зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного 

та психофізіологічного стану курсантів в процесі професійної підготовки. Як 

навчальна дисципліна фізичне виховання є засобом оптимізації фізичного і 
фізіологічного стану курсантів у процесі професійної підготовки.  

Мета курсу 

Метою спеціальної фізичної підготовки курсантів є послідовне формування 
фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня у закладах вищої 

освіти, підготовка майбутніх фахівців до високопродуктивної праці, виховання у 

курсантів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами для підтримки 
належного фізичного та психічного стану в залежності від психофізичних 

навантажень та з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної 

діяльності, зміцнення здоров’я, а також отримання умінь і навичок для 
застосування різноманітних засобів фізичної культури.  

За час навчання важливо сформувати у курсантів розуміння необхідності 

постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організму, 
раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоровий спосіб 

життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури. Виходячи з концепції 

здорового способу життя, молодь сьогодні повинна займатися профілактикою 
захворювань, тобто здоров’ям здорової людини.  

Випускник закладу вищої освіти (ЗВО) на сучасному етапі повинен стати 

пропагандистом формування престижності здоров’я і впровадження засобів 
фізичного виховання та спорту в спосіб життя всіх верств населення. ЗВО повинні 

готувати всебічно розвинених спеціалістів, які б володіли теоретичними знаннями 

і практичними навичками та вміннями застосування різноманітних засобів 
фізичної культури для профілактики захворювань. Спеціальна фізична підготовка 

у закладах вищої освіти є не тільки засобом зміцнення здоров’я, підвищення 

розумової та фізичної працездатності курсантів, але й складовою частиною 

навчання та професійної підготовки майбутніх спеціалістів. 
У процесі навчання курсант оволодіває практичними навичками, а саме:  

- технікою виконання основних рухових навичок та умінь;  

- комплексами ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи і 
хвилинки, комплекс фізичних вправ, що направлений на зміцнення м’язового 

корсету;  

- комплексами фізичних вправ, які сприяють розвитку гнучкості, швидкості, 
загальної витривалості та сили, комплекси фізичних вправ для відновлення 

працездатності розумової втоми;  

- навичками самоконтролю за реакціями організму на фізичне 
навантаження;  

- основами здорового способу життя, поліпшення рівня життя та 

профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності;  
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- основамии організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй 

фізичній активності;  
- основами методики оздоровлення і фізичного удосконалювання 

традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;  

 - основами професійно-прикладної фізичної підготовки і уміти 

застосовувати їх на практиці;  
- основами фізичного виховання різних верств населення;  

- застосовуванням систематичного фізичного тренування оздоровчої або 

спортивної спрямованості;  
- основами виконання тестів професійно-прикладної фізичної підготовленості.  

Також оволодіває загальними компетентностями: 

- здатністью до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
- здатністью вчитися і бути сучасно навченим;  

- знанням та розумінням предметної області та розуміння професії;  

- здатністью застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
- здатністью до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно;  

- вмінням виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатністью діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  
- орієнтацією на безпеку. 

Результами навчання також є:  

- вміння формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності на 
підставі результату аналізу певних суспільних та особистих потреб;  

- вміння дотримуватися здорового способу життя, користуватися 

прийомами саморегуляції та самоконтролю;  
- вміння організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної 

та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в 

індивідуальному полі діяльності.  
 

Організація навчання 

Теми практичних занять 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Загально-фізична підготовка 8 

Пересування на короткі дистанції з застосуванням ЗСФ, ЗФП. 8 

Пересування на середні дистанції, ЗФП. 8 

Пересування на довгі дистанції з навантаженням, ЗФП. 8 

Біг по пересіченій місцевості, ЗФП. 8 

Засоби вдосконалення силових якостей  12 

Вправи силової підготовки  12 

Оволодіння складно-координаційними діями  12 

Індивідуальна техніка прийомів затримання та самозахисту 8 

Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при несподіваному 

нападі однієї особи (напад ззаду)  
12 

Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 

нападі (три особи ззаду) 
16 

Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 

нападі в умовах оточення  
18 

Тактика та техніка застосування маневрування (обмежений простір, група 

осіб) 
8 

Контрольно-перевірочні заняття 12 

Всього 150 
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Тематичний план навчальної дисципліни  
 

№ 

теми 
Назви розділів та тем ПЗ 

I семестр 

Розділ 1. Легка атлетика (швидкісне пересування, спеціальний розділ). 

1 Загально-фізична підготовка 4 

2 Пересування на короткі дистанції з застосуванням ЗСФ, ЗФП. 4 

3 Пересування на середні дистанції, ЗФП. 4 

4 Пересування на довгі дистанції з навантаженням, ЗФП. 4 

5 Біг по пересіченій місцевості, ЗФП. 4 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 1 22 

Розділ 2. Гімнастика. Спеціальна акробатика. 

6 Засоби вдосконалення силових якостей  6 

7 Вправи силової підготовки  6 

8 Оволодіння складно-координаційними діями  6 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 2 20 

Розділ 3. Заходи фізичного впливу (рукопашний бій). 

9 Індивідуальна техніка прийомів затримання та самозахисту 4 

10 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при несподіваному 
нападі однієї особи (напад ззаду)  

6 

11 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 

нападі (три особи ззаду) 
8 

12 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 
нападі в умовах оточення  

8 

13 Тактика та техніка застосування маневрування (обмежений простір, група осіб) 4 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 3 32 

 Всього за I семестр 74 

II семестр 

Розділ 3. Заходи фізичного впливу (рукопашний бій). 

14 Індивідуальна техніка прийомів затримання та самозахисту 4 

15 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при несподіваному 
нападі однієї особи (напад ззаду)  

6 

16 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 

нападі (три особи ззаду) 
8 

17 
Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при груповому 
нападі в умовах оточення  

10 

18 Тактика та техніка застосування маневрування (обмежений простір, група осіб) 4 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 3 34 

Розділ 2. Гімнастика. Спеціальна акробатика. 

19 Засоби вдосконалення силових якостей  6 

20 Вправи силової підготовки  6 

21 Оволодіння складно-координаційними діями  6 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 2 20 

Розділ 1. Легка атлетика (швидкісне пересування, спеціальний розділ). 

22 Загально-фізична підготовка 4 

23 Пересування на короткі дистанції з застосуванням ЗСФ, ЗФП. 4 

24 Пересування на середні дистанції, ЗФП. 4 

25 Пересування на довгі дистанції з навантаженням, ЗФП. 4 

26 Біг по пересіченій місцевості, ЗФП. 4 

 Контрольно-перевірочне заняття. 2 

 Всього за розділ 1 22 

 Всього за II семестр 76 

 Усього годин 150 
 



 

 

5 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

розкривається в темах практичних занять 

 

Розділ 1. Легка атлетика (Швидкісне пересування, спеціальний розділ)  

 

Тема 1. Загально-фізична підготовка 

Процес розвитку фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, 

спритності та гнучкості. Виконує ходьбу; біг; стрибки; загально розвивальні 

вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами – набивними 

м’ячами, з гантелями, зі скакалкою, у парах); вправи для формування постави. 

 

Тема 2. Пересування на короткі дистанції з застосуванням ЗСФ, ЗФП. 

Швидкісне пересування по прямій дистанції. Старти з різних вихідних 

положень(упор присівши, упор сидячи ззаду, упор лежачи, лежачи на спині, 

тощо). Естафетний біг(естафети стрибкові, бігові, з предметами). 

 

Тема 3. Пересування на середні дистанції, ЗФП. 

Тренування швидкісної витривалості на дистанціях 1000 м та 1500 м. 

Гладкий біг. Біг відрізками по 400м. Біг з перешкодами. 

 

Тема 4. Пересування на довгі дистанції з навантаженням, ЗФП. 

Розвиток загальної витривалості на дистанціях 2000м, 3000м та 5000 м. 

Гладкий біг у складі підрозділу. «Фартлек» (біг на довгі дистанції з 

періодичними прискореннями).  

 

Тема 5. Біг по пересіченій місцевості, ЗФП. 

Біг на довгі дистанції (2000 м, 3000 м, 5000 м) по трасі з різним покриттям, з 

перешкодами, у складі підрозділу. 

 

 

Розділ 2. Гімнастика. Спеціальна акробатика  

 

Тема 6. Засоби удосконалення силових якостей.  

Розминка (повільний біг 2000 м, комплекс ЗРВ). Повторення техніки 

виконання підйому перевертом. Комплексні вправи на перетині, брусах та 

рукоході. 

 

Тема 7. Вправи силової підготовки.  

Розминка (повільний біг, комплекс ЗРВ). Комплексні вправи в упорі лежачи 

(широкий, середній, вузький упор з ногами на гімнастичній лаві, вправи «сімка», 

«десятка»). 

 

Тема 8. Оволодіння складно-координаційними діями. 

Падіння вперед, набік, набік-назад з виходом на ноги чи в бойову позицію. 

Переверти вперед та назад через плече. Вправи виконуються на твердій поверхні 

та у повсякденній формі одягу, що був у вживанні. 
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Розділ 3. Заходи фізичного впливу (рукопашний бій) 

 

Тема 9. Індивідуальна техніка прийомів затримання та самозахисту. 

 - контрольний підбір прийомів індивідуальної техніки; 

 - контрольне адаптування підібраних прийомів під затримання, захист під 

час нападу озброєного. 

 

Тема 10. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при 

несподіваному нападі однієї особи (напад ззаду). 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах нападу, що не очікується. 

Мета – знешкодження та затримання нападника. 

 

Тема 11. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при 

груповому нападі (три особи ззаду) 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах групового нападу. 

Напрацювання психологічної стійкості при кількісній, фізичній, технічній 

перевазі, що чинять напад.  

 

Тема 12. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу  

при груповому нападі в умовах оточення. 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах оточення осіб, що чинять 

напад. Напрацювання психологічної стійкості в мовах ведення рукопашної 

сутички в оточенні осіб, що чинять напад з використанням холодної зброї 

підручних засобів та без зброї.  

 

Тема 13. Тактика та техніка застосування маневрування  

(обмежений простір, група осіб). 

маневрування з позиції очікування: 

а) в умовах обмеження простору; 

б) у натовпі не агресивному; 

в) у натовпі агресивному; 

г) у натовпі озброєному підручними засобами; 

д) підвестися на ноги з положення лежачи в агресивному натовпі. 

маневрування в бойовій позиції: 

а) захист маневром від атак однієї особи у різних площинах, що 

здійснюються за допомогою зброї та без зброї.  

в) захист маневром від атак двох осіб у різних площинах, що здійснюються 

за допомогою зброї та без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною 

перервою. Задача – оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі. 

г) захист маневром від атак трьох осіб у різних площинах, що здійснюються 

за допомогою зброї та без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною 

перервою. Задача – оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі. 

д) захист маневром у колі осіб, що здійснюють напад за допомогою зброї та 

без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною перервою. Задача – 

оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі в умовах оточення. 
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Розділ 3. Заходи фізичного впливу (рукопашний бій) 

 

Тема 14. Індивідуальна техніка прийомів затримання та самозахисту. 

 - контрольний підбір прийомів індивідуальної техніки; 

 - контрольне адаптування підібраних прийомів під затримання, захист під 

час нападу озброєного. 

 

Тема 15. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при 

несподіваному нападі однієї особи (напад ззаду). 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах нападу, що не очікується. 

Мета – знешкодження та затримання нападника. 

 

Тема 16. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу при 

груповому нападі (три особи ззаду) 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах групового нападу. 

Напрацювання психологічної стійкості при кількісній, фізичній, технічній 

перевазі, що чинять напад.  

 

Тема 17. Тактика та техніка застосування заходів фізичного впливу  

при груповому нападі в умовах оточення. 

Удосконалення підібраних прийомів в умовах оточення осіб, що чинять 

напад. Напрацювання психологічної стійкості в мовах ведення рукопашної 

сутички в оточенні осіб, що чинять напад з використанням холодної зброї 

підручних засобів та без зброї.  

 

Тема 18. Тактика та техніка застосування маневрування  

(обмежений простір, група осіб). 

маневрування з позиції очікування: 

а) в умовах обмеження простору; 

б) у натовпі не агресивному; 

в) у натовпі агресивному; 

г) у натовпі озброєному підручними засобами; 

д) підвестися на ноги з положення лежачи в агресивному натовпі. 

маневрування в бойовій позиції: 

а) захист маневром від атак однієї особи у різних площинах, що 

здійснюються за допомогою зброї та без зброї.  

в) захист маневром від атак двох осіб у різних площинах, що здійснюються 

за допомогою зброї та без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною 

перервою. Задача – оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі. 

г) захист маневром від атак трьох осіб у різних площинах, що здійснюються 

за допомогою зброї та без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною 

перервою. Задача – оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі. 

д) захист маневром у колі осіб, що здійснюють напад за допомогою зброї та 

без зброї. Атаки здійснюються по черзі з мінімальною перервою. Задача – 

оволодіння тактикою маневрування при груповому нападі в умовах оточення. 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Розділ 2. Гімнастика. Спеціальна акробатика  

 

Тема 19. Засоби удосконалення силових якостей.  

Розминка (повільний біг 2000 м, комплекс ЗРВ). Повторення техніки 

виконання підйому перевертом. Комплексні вправи на перетині, брусах та 

рукоході. 

 

Тема 20. Вправи силової підготовки.  

Розминка (повільний біг, комплекс ЗРВ). Комплексні вправи в упорі лежачи 

(широкий, середній, вузький упор з ногами на гімнастичній лаві, вправи «сімка», 

«десятка»). 

 

Тема 21. Оволодіння складно-координаційними діями. 

Падіння вперед, набік, набік-назад з виходом на ноги чи в бойову позицію. 

Переверти вперед та назад через плече. Вправи виконуються на твердій поверхні 

та у повсякденній формі одягу, що був у вживанні. 

 

 

Розділ 1. Легка атлетика (Швидкісне пересування, спеціальний розділ)  

 

Тема 22. Загально-фізична підготовка 

Процес розвитку фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, 

спритності та гнучкості. Виконує ходьбу; біг; стрибки; загально розвивальні 

вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, без предмета, з предметами – набивними 

м’ячами, з гантелями, зі скакалкою, у парах); вправи для формування постави. 

 

Тема 23. Пересування на короткі дистанції з застосуванням ЗСФ, ЗФП. 

Швидкісне пересування по прямій дистанції. Старти з різних вихідних 

положень(упор присівши, упор сидячи ззаду, упор лежачи, лежачи на спині, 

тощо).Естафетний біг(естафети стрибкові, бігові, з предметами). 

 

Тема 24. Пересування на середні дистанції, ЗФП. 

Тренування швидкісної витривалості на дистанціях 1000 м та 1500 м. 

Гладкий біг. Біг відрізками по 400 м. Біг з перешкодами. 

 

Тема 25. Пересування на довгі дистанції з навантаженням, ЗФП. 

Розвиток загальної витривалості на дистанціях 2000 м, 3000 м та 5000 м. 

Гладкий біг у складі підрозділу. «Фартлек» (біг на довгі дистанції з 

періодичними прискореннями).  

 

Тема 26. Біг по пересіченій місцевості, ЗФП. 

Біг на довгі дистанції (2000 м, 3000 м, 5000 м) по трасі з різним покриттям, з 

перешкодами, у складі підрозділу. 
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Завдання для самостійної роботи 
 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання: 
 

- визначення поняття «здоров’я»;  

- основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм 

раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці; 

- загальні відомості про будову організму людини і вплив фізичних вправ 

на функціонування окремих органів та систем; 

- що рухова активність і спортивне тренування – засоби підтримки високої 

працездатності; 

- засоби оздоровлення і реабілітації з урахуванням економічних, 

кліматичних та екологічних умов; 

- основи фізичної підготовки та роль і місце фізичного виховання в 

навчальних закладах України; 

- значення фізичного виховання для підвищення професійної 

майстерності; 

- способи регулювання фізичного навантаження на організм людини при 

виконанні фізичних вправ; 

- прийоми самоконтролю за станом здоров’я; 

- вимоги особистої та громадської гігієни;  

- розрізняти біологічні та соціальні й психологічні аспекти здоров’я 

людини;  

- слідкування за станом свого здоров’я протягом усього життя, сприяти 

правильному формуванню всебічного розвитку організму, профілактики 

захворювань;  

- виявлення вплив фізичних навантажень на організм і тривалість життя;  

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і 

підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до ФВ, 

установлення на здоровий спосіб життя, фізичне удосконалення і самовиховання, 

потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;  

- формування системні знання з фізичної культури та здорового способу 

життя, необхідних в процесі життєдіяльності, навчанні, роботі, сімейному та 

фізичному вихованні;  

- забезпечивання високого рівня працездатності в період всього навчання;  

- оволодівання системою практичних умінь і навичок занять, головними 

видами і формами фізкультурної діяльності;  

- набування фонду рухових умінь і навичок, придбати досвід творчого 

використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення 

особистої професійної мети.  
 

В процесі навчання використовуються наступні методи: 
 

1. Демонстраційний  

2. Цілісно-роздільний  

3. Практичний  

4. Цілісний  

5. Підвідних вправ  

6. Ігровий  
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Порядок оцінювання 
 

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в табл. 1. 

Таблиця 1 

8. Тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості курсантів 
 

Види випробувань стать 
Нормативи, бали 

5 4 3 2 1 

1. Швидкість 

Біг на 100 м., с. 
ч. 13,2 13,8 14,4 14,9 15,5 

ж. 16,0 16,6 17,4 18,2 19,1 

2. Спритність 

Човниковий біг 10х10 м., с. 
ч. 26,0 27.0 28,0 30,0 30,5 

ж. 30,0 31,0 32,0 33,0 35,0 

3.Витривалість 

Біг на 1000 м., хв. 
ч. 3.25 3,35 3,45 4,15 4,30 

ж. 4,05 4,25 4,50 5,30 6,00 

Біг на 2000 м., хв. 

Біг на 3000 м., хв. 

ж. 9,40 10,30 11,10 12,20 13,35 

ч. 12,00 12,40 13,10 14,00 15,10 

4.Сила 

Підтягування, к.р. ч. 15 13 11 10 9 

Згинання і розгинання рук в 

упорі лежачі на підлозі, к.р. 
ж. 25 23 20 18 15 

Комплексно-силова вправа, к.р. 
ч. 55 50 45 40 35 

ж. 45 40 35 30 25 

Піднімання в сід за 1 хв., к.р. 
ч. 55 45 40 35 30 

ж. 40 35 30 25 20 

Стрибок у довжину з місця, см 
ч. 255 236 219 202 185 

ж. 205 191 179 167 155 

5. Гнучкість 

Нахил тулуба вперед з 

положення сидячі, см. 

ч. 18 15 12 9 6 

ж. 19 16 13 9 6 

 

 

Методами контролю та засобами діагностики якості підготовки курсантів до 

заліку являються:  

1. Поточний контроль (контрольно-перевірочне заняття). 

2. Підсумковий контроль (диференційований залік). 

Схема нарахування балів та критерії оцінювання фізичної підготовленості 

курсантів представлені в табл. 2.  
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Таблиця 2 

Методика нарахування балів  

та критерії оцінювання фізичної підготовленості курсантів 

 

Аудиторна робота, поточне тестування та самостійна робота 
І семестр 

Розділ 1. 

Легка атлетика  

(швидкісне пересування, спеціальний розділ) 

Розділ 2. 

Гімнастика.  

Спеціальна акробатика 

Розділ 3. 

Заходи фізичного впливу  

(рукопашний бій) 
  

Тема Тема Тема Тема Тема 

КПЗ 

Тема Тема Тема 

КПЗ 

Тема Тема Тема Тема Тема 

КПЗ 
Проміжний 

контроль 

Проміжна 

кількість 

балів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал – – 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 5,4 1,2 1,2 1,2 5,4 0,8 1,2 1,6 1,6 0,8 5,4 –  

ІІ семестр 

Розділ 3.  

Заходи фізичного впливу  

(рукопашний бій) 

Розділ 2. 

Гімнастика.  

Спеціальна акробатика 

Розділ 1. 

Легка атлетика  

(швидкісне пересування, спеціальний розділ) 
  

Тема Тема Тема Тема Тема 

КПЗ 

Тема Тема Тема 

КПЗ 

Тема Тема Тема Тема Тема 

КПЗ 
Підсумковий 

контроль 

Підсумкова 

кількість 

балів 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Бал Диф. залік  

0,8 1,2 1,6 2,0 0,8 5,4 1,2 1,2 1,2 5,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 5,4 40 100 

 

Практичні заняття можуть принести вам до 0,4 бала за одне заняття за 

умови попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й 

успішного виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Не виконання 

завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності завдань з якими 

ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та нездатність впоратись із 

завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання пропущених чи оцінених у 0 балів 

занять відбувається за умови попереднього ознайомлення з матеріалами для 

підготовки до практичного заняття та виконання завдань запропонованих 

викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від тих, що вирішували ваші 

одногрупники).  

Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді заліку на якому 

ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості 

ваших дій. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то маєте право 

не здавати залік вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості 

набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в табл. 3.  
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Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума 

балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення 

оцінки 

ЕСТS 

Критерії оцінювання 

Р
ів

ен
ь

 

к
о
м

п
е
т
ен

т
н

о
ст

і 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

Курсант виявляє особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 
знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, самостійно 
розкриває власні обдарування і нахили. 

В
и

со
к
и

й
 

(т
во

р
ч
и

й
) 

в
ід

м
ін

н
о
 

за
р
ах

о
в
ан

о
 

82-89 B 

добре 

Курсант вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи 
та задачі в стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких 
незначна. 

Д
о
ст

ат
н

ій
 

(к
о
н

ст
р
у
к
ти

в
н

о
- 

в
ар

іа
ти

в
н

и
й

) 

д
о
б
р
е 

75-81 C 

Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок. 

64-74 D 

задовільно 
 

Курсант відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних 
положень; з допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 
яких є значна кількість суттєвих. 

С
ер

ед
н

ій
 

(р
еп

р
о
д
у
к
-т

и
в
н

и
й

) 

за
д
о

ві
л
ьн

о
 

60-63 E 
Курсант володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання семестро-
вого контролю 

Курсант володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу. 

Н
и

зь
к
и

й
 

(р
ец

еп
ти

в
н

о
-

п
р
о
д
у
к
ти

в
н

и
й
) 

н
ез

ад
о
ві

л
ьн

о
 

н
ез

ар
ах

о
ва

н
о
 

1-34 F 

незадовільно з обо-
в’язковим повторним 

вивченням залікового 
кредиту 

Курсант володіє матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання та відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів.  

 

 

Політика академічної доброчесності 
 

Виконуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності:  

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб;  

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи;  

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати 

чи погіршити/покращити результати інших курсантів;  

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів.  
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