
 

Додаток 2 

До Процедури розробки та періодичного перегляду 

освітніх програм 

Зразок силабуса дисципліни 

 

1. Загальна інформація 

Назва факультету Медичний 

Освітня програма  
галузь 

22 Охорона здоров’я 

спеціальність 222 Медицина,  

228 Педіатрія 

рівень вищої освіти, форма 

навчання 

другий (магістерський) рівень вищої освіти, денна форма 

Навчальний рік 2020/2021 

Назва дисципліни  Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі, 

mns_Lnmu@ukr.net 

kaf_armymed@meduniv.lviv.ua  

код ВБ 1.22. 

ВБ. 1.23 

Кафедра  Медицини катастроф та військової медицини, вул. Мечнікова,8а, 

гуртожиток №7, (032) 260-08-28; kaf_armymed@meduniv.lviv.ua 

Керівник кафедри  Чаплик В.В., mns_lnmu@ukr.net 

Рік навчання  2 

Семестр  3-4 

Тип дисципліни/модулю  вибіркова 

Викладачі (імена, прізвища, наукові 

ступені і звання викладачів, які 

викладають дисципліну, 

контактний e-mail) 

Чаплик В.В., доц., канд.мед.наук 

Олійник П.В., проф., доктор фарм. наук 

Євстратьєв Є.Є., доц., канд.фарм.наук 

Козопас В.С., доц., канд.мед.наук 

Жуковський В.С., доц., канд.мед.наук 

Литвинчук В.Г., асист., канд.мед.наук 

Варава П.О., викладач 

Гуменюк В.В., асист., канд.пед.наук 

Тімченко Є.Є., асист. 

Чорняк Н.І., асист. 

Erasmus так/ні (доступність 

дисципліни для студентів у рамках 

програми Erasmus+) 

Ні 

Особа, відповідальна за силабус 

(особа, якій слід надавати 

коментарі стосовно силабуса, 

контактний e-mail) 

Гуменюк В.В., basilleo03@gmail.com 

Кількість кредитів ECTS 3 

Кількість годин (лекції/ практичні 

заняття/ самостійна робота 

студентів) 

20 практичних 

70 самостіної роботи 

Мова навчання Українська  

Інформація про консультації Середа, п’ятниця 

Адреса, телефон та регламент 

роботи клінічної бази, бюро (у разі 

потреби) 

м.Львів, вул.Пекарська, 52 (хім.корпус) 

вул. Шимзерів, 8, 7 гуртожиток 

вул. Миколайчука, КМКЛШМД 

вул. Навроцького, 23, 8 МКЛ 

2. Коротка анотація до курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі» є способи 

захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій та повсякденного життя, а також явища, процеси, об'єкти 

техногенного, природного або соціальнополітичного походження, які можуть завдати шкоди здоров'ю та життю 

людини, порушувати нормальні умови життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті. 

 

3. Мета і цілі курсу 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни  

mailto:mns_Lnmu@ukr.net
mailto:kaf_armymed@meduniv.lviv.ua


1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі» полягає у 

набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 

з урахуванням ризику виникнення 4 техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі» є 

опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням 

галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого 

рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.  

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі» на 2 курсі 

спрямовані на формування інтегральної, загальних та фахових (спеціальних) компетентностей  та досягнення 

визначених у Стандарті вищої освіти України  другого (магістерського) рівня галузі знань 22 – «Охорона 

здоров’я» спеціальностей  222 «Медицина», 228 «Педіатрія,  наступних результатів навчання. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна:    

загальні: 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

2.Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

5.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

6.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

7.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно. 

8.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

9.Здатність до вибору стратегії спілкування. 

10.Здатність працювати у команді. 

11.Навички міжособистісної взаємодії. 

12.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

13.Навички здійснення безпечної діяльності. 

14.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

15.Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

16.Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні): 

1. Навички опитування та клінічного обстеження пацієнта. 

2. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів.  

3. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

6.Здатність до визначення принципів та характеру лікування захворювань. 

7. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

9. Навички надання екстреної медичної допомоги 

10.Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів 

11.Навички виконання медичних маніпуляцій. 

13.Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів. 

14.Здатність до планування і проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних 

хвороб. 

17.Здатність до ведення медичної документації. 

4. Пререквізити курсу 

Відповідно до навчального плану, навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності. Охорона праці в галузі» 

вивчається студентами другого року навчання і базується на знаннях основних природничо-наукових 

дисциплін: медичної біології, анатомії людини, нормальної фізіології, основ екології та інтегрується з 

відповідними програмами. У свою чергу, знання основних валеологічних принципів здорового способу життя 

та основ безпечної діяльності медичного працівника створює засади для наступного вивчення студентом 

клінічних і гігієнічних дисциплін, передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь і знань з 

безпеки життєдіяльності у процесі подальшого навчання. Вивчення навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності. Охорона праці в галузі» закладає основи здорового способу життя та профілактики 

виникнення небезпечних ситуацій у професійній діяльності майбутнього лікаря. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності. Охорона 

праці в галузі» базується на знаннях основних природничонаукових дисциплін та інтегрується з медичною 

біологією, анатомією людини, нормальною фізіологією, та основами екологі 

5. Програмні результати навчання 

Список результатів навчання 

Код результату навчання Зміст результату навчання Посилання на код 



матриці 

компетентностей 

Код створюється при 

заповненні силабусу 

(категорія: Зн-знання, 

Ум-уміння, K-

компетентності, АВ – 

автономність та 

відповідальність)  

Результати навчання визначають, що студент 

повинен знати, розуміти та вміти виконувати, після 

завершення вивчення дисципліни. Результати 

навчання випливають із заданих цілей навчання. 

Для зарахування дисципліни необхідно підтвердити 

досягнення кожного результату навчання. 

Символ коду 

Програмного 

результату навчання у 

Стандарті вищої 

освіти 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

орієнтуватися в основних методах і системах 
забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано 
вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту 
людини і природного середовища від небезпек; 

ПР – 1 

ПР – 2 

ПР – 3 

ПР – 6 

ПР – 7 

ПР – 8 

ПР – 9 

ПР – 13 

ПР – 20 

ПР – 21 

ПР – 23 

ПР – 24 

ПР – 25 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

орієнтуватися і забезпечувати основні вимоги 
нормативно-правових актів в галузі забезпечення 
безпеки; визначати та обґрунтовувати організаційно-
правові заходи з організації безпечної 
життєдіяльності і забезпечувати виконання у повному 
обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; 

ПР – 1 

ПР – 2 

ПР – 3 

ПР – 6 

ПР – 7 

ПР – 8 

ПР – 9 

ПР – 11 

ПР – 20 

ПР – 21 

ПР – 23 

ПР – 24 

ПР – 25 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

визначати та ідентифікувати небезпечні чинники 
природного та техногенного середовищ і віднаходити 
шляхи відвернення їхньої уражаючої дії.  
надавати допомогу та консультації працівникам та 
населенню з практичних питань безпеки 
життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях; 

ПР – 1 

ПР – 2 

ПР – 3 

ПР – 6 

ПР – 7 

ПР – 8 

ПР – 9 

ПР – 11 

ПР – 20 

ПР – 21 

ПР – 23 

ПР – 24 

ПР – 25 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

 

аналізувати механізми впливу небезпек на людину, 
визначати характер взаємодії організму людини з 
небезпеками середовища існування з урахуванням 
специфіки механізму токсичної дії небезпечних 
речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії 
уражаючих чинників 

ПР – 1 

ПР – 2 

ПР – 3 

ПР – 6 

ПР – 7 

ПР – 8 

ПР – 11 

ПР – 20 

ПР – 21 

ПР – 23 

ПР – 24 

ПР – 25 

Зн1 Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи 

Зн2 Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей 

Ум1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 



неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог  

Ум2 Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності 

К1 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються  

К2 Використання іноземних мов у професійній діяльності 

АВ1 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування  

АВ2 Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди  

6. Формат і обсяг курсу 

Формат курсу 

(вкажіть очний, або заочний) 

Очний 

 

Вид занять Кількість годин Кількість груп 

лекції - - 

практичні  20 1 

семінари - - 

самостійні 70 - 

   

7. Тематика та зміст курсу 

Код виду 

занять 

Тема Зміст навчання Код 

результату 

навчання 

Викладач 

П-1;  

СРС-1 

Тема 1. Теоретичні основи 

безпеки життєдіяльності 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-2;  

СРС-2 

Тема 2. Людина в системі 

«людина - зовнішнє 

середовище». 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-3;  

СРС-3 

Тема 2. Людина в системі 

«людина - зовнішнє 

середовище». 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-4;  

СРС-4 

Тема 3. Значення 

зовнішнього середовища в 

системі «людина – 

зовнішнє середовище». 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-5;  

СРС-5 

Тема 3. Значення 

зовнішнього середовища в 

системі «людина – 

зовнішнє середовище». 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

Чорняк Н.І., асист. 



2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

АВ – 2 

 

П-6;  

СРС-6 

Тема 4. Забезпечення 

безпеки життєдіяльності 

людини. 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-7;  

СРС-7 

Тема 5. Безпека 

харчування як складова 

безпечної життєдіяльності 

людини 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-8;  

СРС-8 

Тема 6. Правові та 

організаційні питання 

охорони праці медичних і 

фармацевтичних 

працівників. 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-9;  

СРС-9 

Тема 7. Професійні 

шкідливості при 

виконанні професійних 

обов'язків медичних і 

фармацевтичних 

працівників. 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

П-10;  

СРС-10 

Тема 8. Небезпечні 

інфекційні захворювання 

у практиці медичних і 

фармацевтичних 

працівників. 

1. Визначення початкового 

рівня знань студентів 

(усне та тестове 

опитування). 

2.Ознайомлення із 

навчально-роздатковим 

матеріалом 

3.Контроль рівня 

засвоєння знань (тести та 

ситуаційні задачі) 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

 

Чорняк Н.І., асист. 

Необхідно представити систему організації занять, використання інтерактивних методів, навчальні 

технології, що використовуються для  передачі та засвоєння знань, умінь і навичок. 

8. Верифікація результатів навчання 

Поточний контроль  
Поточний контроль здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості 

окремої навички або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу шляхом спостереження за 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів на заняттях, усного опитування, письмового контролю знань і 

умінь за допомогою тестування (усне, письмове, комп’ютерне); з використанням набору стандартизованих 

завдань для встановлення вхідного та вихідного рівня знань, структурований контроль практичних навичок; 



контроль виконання практичної роботи; усне опитування; усна співбесіда. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну 

навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням 

затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Форми оцінювання поточної 

навчальної діяльності є стандартизованими і включають контроль теоретичної та практичної підготовки. 

На кафедрі застосовуються наступні критерії оцінювання згідно традиційної 4-бальної шкали: 

«Відмінно»  5  За глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому студент  легко  

орієнтується,  володіє понятійним апаратом, за уміння пов'язувати  теорію  з  практикою,  вирішувати  

практичні  завдання, висловлювати  і  обґрунтовувати  свої  судження.  Відмінна  оцінка передбачає  грамотний,  

логічний  виклад  відповіді  (як  в  усній,  так  і  в письмовій формі); кількість позитивних результатів 

письмового тестування не менше 90%. 

«Добре»  4  За  повне  засвоєння  навчального  матеріалу,  володіння  понятійним апаратом,  

орієнтування  у  вивченому  матеріалі,  свідоме  використання знань для вирішення практичних завдань, 

грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки) - кількість 

позитивних результатів письмового тестування 70-89%.  

«Задовільно»  3  За знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому  виклад  

його  не  повний,  непослідовний.  Студент  допускає неточності  у  визначенні  понять  та  при  використанні  

знань  для вирішення  практичних  завдань,  не  вміє  доказово  обґрунтовувати  свої судження; - кількість 

позитивних результатів письмового тестування 50-69% 

 «Незадовільно»  2  Студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, 

допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст,  хаотично  і  невпевнено  викладає  матеріал,  

не  може використовувати знання при вирішенні практичних завдань. За повне незнання і нерозуміння 

навчального матеріалу або відмову від відповіді. Кількість позитивних відповідей письмового тестування 

складає нижче 50%. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

 

Код результату 

навчання 

Код виду занять Спосіб верифікації результатів 

навчання 

Критерії зарахування 

наприклад: Зн-1, Ум-1, 

, К-1, АВ-1 

Л-1, П-1, С-1, 

СРС-1 

Поле визначає методи та 

технології оцінювання знань 

студентів, а саме — перелік усіх 

видів робіт, що зобов’язаний 

виконати студент на занятті та 

критерії їх оцінювання. 

Наприклад: тестовий контроль, 

звіт про виконану лабораторну 

роботу, демонстрація практичної 

навички,  тощо. Кожен 

Метод оцінювання має бути 

описаний окремо. 

 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-1;  

СРС-1 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2.Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Зн – 2 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-2;  

СРС-2 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 



Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-3;  

СРС-3 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-4;  

СРС-4 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-5;  

СРС-5 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-6;  

СРС-6 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-7;  

СРС-7 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-8;  

СРС-8 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 



використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-9;  

СРС-9 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Зн – 1 

Ум – 1 

К – 1 

АВ – 1 

АВ – 2 

П-10;  

СРС-10 

1.Оцінка рівня знань студентів 

2. Оцінка самостійної роботи 

студента 

Оцінювання поточної 

успішності студентів 

здійснюється на кожному 

практичному  занятті за 4-

бальною шкалою з 

використанням 

затверджених критеріїв 

оцінювання для 

відповідної дисципліни і 

заноситься в журнал 

обліку академічної 

успішності. 

Підсумковий контроль 

Загальна система 

оцінювання  

Участь у роботі впродовж семестру – 100% 

за 200-бальною шкалою 

Шкали оцінювання традиційна 4-бальна шкала, багатобальна (200-бальна) шкала, рейтингова шкала ECTS 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент відвідав усі практичні заняття і отримав не менше, ніж 120 балів за поточну 

успішність 

Вид підсумкового 

контролю 

Методика проведення підсумкового контролю Критерії зарахування 

Залік Мають бути зараховані усі теми, винесені на поточний 

контроль. Оцінки з 4-ри бальної шкали конвертуються  у 

бали за багатобальною (200-бальною) шкалою 

відповідно до Положення «Критерії, правила і 

процедури оцінювання результатів навчальної 

діяльності студентів» 

Максимальна кількість 

балів - 200. 

Мінімальна кількість 

балів- 120 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною 

(національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), 

округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою 

таким чином:  

𝑥 =
СА × 120

5
 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу для дисциплін, що 

завершуються заліком 
 

4- 200-  4- 200-  4- 200-  4- 200-  

бальна бальна  бальна бальна  бальна бальна  бальна бальна  

шкала шкала  шкала шкала  шкала шкала  шкала шкала  

5 200  4.45 178  3.92 157  3.37 135  

4.97 199  4.42 177  3.89 156  3.35 134  

4.95 198  4.4 176  3.87 155  3.32 133  

4.92 197  4.37 175  3.84 154  3.3 132  

4.9 196  4.35 174  3.82 153  3.27 131  



4.87 195  4.32 173  3.79 152  3.25 130  

4.85 194  4.3 172  3.77 151  3.22 129  

4.82 193  4.27 171  3.74 150  3.2 128  

4.8 192  4.24 170  3.72 149  3.17 127  

4.77 191  4.22 169  3.7 148  3.15 126  

4.75 190  4.19 168  3.67 147  3.12 125  

4.72 189  4.17 167  3.65 146  3.1 124  

4.7 188  4.14 166  3.62 145  3.07 123  

4.67 187  4.12 165  3.57 143  3.02 121  

4.65 186  4.09 164  3.55 142  3 120  

4.62 185  4.07 163  3.52 141  

Менше 

Недос-  

4.6 184 

 

4.04 162 

 

3.5 140 

 

татньо 

 

   

3 

 

4.57 183 

 

4.02 161 

 

3.47 139 

   

      

4.52 181  3.99 160  3.45 138     

4.5 180  3.97 159  3.42 137     

4.47 179  3.94 158  3.4 136     
 

9. Політика курсу 

Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 
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Інформаційні ресурси 

1. Сайт Міністерства охорони здоров’я України: http://www.moz.gov.ua/. 

2. Інформаційно правовий портал «Закони України»: http://uazakon.com/. 

3. Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги: 

Наказ МОЗ України від 23.02.2012 № 129. – Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/hsr_reformlaw/  

 

11. Обладнання, матеріально-технічне і програмне забезпечення дисципліни/ курсу 

1. Мультимедіа проектор, ноутбук для демонстрації додаткової інформації 

2. Манекен дорослий повнорозмірний для відпрацювання реанімаційних заходів 

3. Манекен дитячий повнорозмірний для відпрацювання реанімаційних заходів 

4. Манекен дорослий (тулуб) для відпрацювання та візуалізації реанімаційних заходів 

5. Пульсоксиметр для визначення пульсу та сатурації крові киснем 

6. Шийні комірці, Splint-шини, шини Крамера та Дітеріхса для відпрацювання техніки транспортної 

іммобілізації 

7. Ноші, лямки для евакуації постраждалих 

8. Протигази для візуалізації засобів захисту органів дихання  

9. Кисневі балони  

10. Прилади радіаційної та хімічної розвідки 

12. Додаткова інформація 

https://new.meduniv.lviv.ua/kafedry/kafedra-medytsyny-katastrof-ta-vijskovoyi-medytsyny/ 
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Завідувач кафедри 

 

Чаплик В.В., доц., канд.мед.наук       (Підпис) 
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