


 
 
 
 



1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Військово-прикладні види 
спорту та методика проведення» складена Лелекою В.М. відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки ступеня бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), 
спеціалізація 014.11 Середня освіта (Фізична культура), освітня програма: Фізична культура 
та Захист Вітчизни; в узгодженні з навчальними планами, рекомендаціями МОН України, з 
урахуванням сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської 
декларації, а також проблем економічного і соціального розвитку країни, особливостей 
галузі фізичної культури та спорту. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підготовка майбутніх вчителів предмету 
«Захист Вітчизни» до організації та проведення секційної та гурткової роботи, змагань з 
військово-прикладних видів спорту у навчальних закладах системи загальної середньої 
освіти, до організації навчально-польових зборів (занять), визначення та створення 
особливих умов практичної складової під час вивчення розділів програми «Захист Вітчизни» 
їх методична підготовка до якісного проведення занять. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Військово-патріотичне виховання школярів 
та методика проведення навчально-польових зборів», «Кульова стрільба та методика 
навчання» та «Теорія та методика викладання предмету Захист Вітчизни», «Початкова 
військова підготовка». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 
4 курс (8 семестр) 

Кредит 1. Завдання, зміст, загальні положення з організації та методики проведення 
військово-прикладних видів спорту. 

Кредит 2. Багатоборства і вправи Збройних сил України 
Кредит 3. Багатоборства і вправи Товариства Сприяння Оборони України (ТСОУ) 
Кредит 4. Організація та проведення змагань з військово-спортивного багатоборства 

 
1.1 Мета, завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготовка студентів майбутніх вчителів із предмету Захист Вітчизни, які 
володіли б військово-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, необхідними для 
успішного виконання обов’язків з організації, теорії і методики проведення уроків предмету 
«Захист Вітчизни» в навчальних закладах системи загальної середньої освіти, спеціалістів 
здатних самостійно організовувати навчально-тренувальний процес з військово-прикладних 
видів спорту; готувати спортсменів учнів з різних видів багатоборств, організовувати 
змагання та діяти у складі суддівській колегії з військово-прикладних видів спорту. 

Завдання курсу: 
˗ ознайомити з законодавством України з питань військової справи «Концепція 

допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання», «Закон України «Про 
військовий обов’язок та військову службу», Положення про допризовну підготовку; Статути 
Збройних Сил України; законодавством з питань фізичної культурі та спорту Єдина 
спортивна класифікація України. 

˗ ознайомити зі змістом і методами навчання у навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти; 

˗ ознайомити з основами початкової військової підготовки (прикладна-фізична, 
вогнева, стройова); 

˗ ознайомити з плануванням гурткової та секційної роботи з військово-прикладних 
видів спорту у навчальних закладах системи загальної середньої освіти; 

˗ ознайомити з навчально-матеріальною базою, об’єктами і матеріально-технічним 



забезпеченням предмету «Захист Вітчизни» у навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти. 

˗ розкрити методику проведення військово-прикладних видів спорту; 
˗ розкрити основні напрями системи навчально-тренувального процесу з військово-

прикладних видів спорту; 
˗ сприяти позитивному відношенню до спорту та військової служби. 

 



1.2 Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Очікувані результати навчання: 

ПРН 1. Знає нормативні акти у галузі освіти, сфері фізичної культури і спорту; підходи 
до забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, 
методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо; вносить 
рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у сфері 
фізичної культури і спорту.  

ПРН 2. Демонструє знання й уміння застосовувати на практиці основні положення 
фізіології, біомеханіки, морфології, педагогіки, психології, біохімії для розвитку фізичних 
(рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіє 
засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини. 

ПРН 6. Демонструє знання законів і принципів розучування рухових умінь і навичок, 
володіє теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок в базових видах рухової 
активності. 

ПРН 7. Здійснює пропаганду фізичної культури й спорту, здорового способу життя з 
використанням сучасних інформаційних технологій; використовує здоров’язберігаючі 
технології на користь збереження, зміцнення і формування здоров’я  

ПРН 13. Пояснює принципи, засоби та методи фізичного виховання населення; 
інтерпретує теорію навчання рухових дій; описує методики розвитку рухових якостей; 
визначає форми організації занять у фізичному вихованні. 

ПРН 22. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з 
дітьми шкільного віку та учнями освітніх закладів загальної середньої, середньої та 
професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

ПРН 27. Демонструє уміння застосувати об’єкти навчально-матеріальної бази під час 
проведення уроків з предмету «Захисту Вітчизни». 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 
компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 
ЗК 2. Здатність працювати в команді та автономно. 
ЗК 4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 
ЗК 7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та письмово). 

ІІ. Фахові: 
ФК 2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у 

фізичному вихованні. 
ФК 3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з фізичного виховання. 
ФК 7. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурної діяльності. 
ФК 9. Здатність здійснювати профілактику травматизму, забезпечувати охорону життя 

і здоров'я дітей. 
ФК 10. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми 

шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та 
професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

ФК 11. Здатність самостійно проводити заняття з в шкільній секції спортивного 
напряму, здійснювати профілактику травматизму. 

ФК 13. Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно 
вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх 
індивідуальних особливостей. 

ФК 17. Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної 
діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, а також 
необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

ФК 20. Здатність до організаційної, позакласної роботи з військово-патріотичного 
виховання. 
 
 
 



У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  
знати: 
˗ мету та основні завдання військово-прикладних видів спорту; 
˗ значення військово-прикладних видів спорту для виховання психологічної стійкості, 

розвитку фізичних навичок молоді та підготовки її до військової служби; 
˗ основи техніки і методики навчання військово-прикладним видам спорту; 
˗ заходи безпеки під час проведення занять та змагань з військово-прикладних 

багатоборств; 
˗ правила змагань з військово-прикладних багатоборств; 
˗ теоретичні основи видів спорту в обсязі, необхідному для практичного суддівства 

змагань; 
˗ теоретичні основи методики проведення тренувального процесу з військово-

прикладних видів спорту та національних бойових мистецтв; 
˗ умови присвоєння спортивних звань та спортивних розрядів, порядок їх присвоєння, 

права та обов'язки спортсменів, ранги змагань;  
˗ порядок підвищення спортивних звань та спортивних розрядів; 
˗ обов’язки мандатної комісія, журі змагань, головної суддівської колегії; 
˗ способи та системи проведення змагань; 
˗ різновиди багатоборств Товариства Сприяння Оборони України та Збройних сил 

України та їх вправи 
˗ основні об’єкти навчально-матеріальної бази для організації та проведення змагань з 

військово-прикладних видів спорту та їх характеристику; 
˗ особливості роботи вчителя предмету «Захисту Вітчизни», особливості позакласної 

роботи, військово-патріотичного виховання молоді,  
˗ права і обов’язки вчителя предмету «Захист Вітчизни» з питань секційної та гурткової 

роботи; 
˗ вимоги до сучасної спортивної навчальної зброї, боєприпасів. 
˗ умови виконання вправ з різних видів багатоборств; 
˗ способи долання різних елементів на смугах перешкод. 
уміти: 
- використовувати отримані теоретичні знання на практиці; 
- виконувати вправи з військово-прикладного багатоборства в обсязі спортивної 

кваліфікації; 
- організовувати і проводити учбово-тренувальну роботу з військово-прикладних видів 

спорту, а також спортивні змагання у навчальному закладі, районі, місті; 
- виконувати обов’язки судді на кожному виді багатоборства; 
- контролювати виконання заходів безпеки при проведені занять і змагань; 
- розставляти знаки і розмітку, перешкоди й інші прилади на дистанціях і рубежах 

військово-прикладного багатоборства згідно правил змагань; 
- якісно складати плануючи документи, положення про змагання з обраного виду 

спорту; 
- календарний план спортивних змагань; 
- використовувати різні системи способи проведення змагань; 
- ефективно застосовувати матеріально-технічну базу під час проведення навчально-

тренувального процесу видів багатовоства; 
- ефективно використовувати об’єкти навчально-матеріальної бази навчального закладу 

під час проведення уроків «Захист Вітчизни», технічні засоби навчання, навчальну зброю та 
боєприпаси, інженерне майно; 

- ефективно організовувати навчальну стрільбу з пневматичної та малокаліберної зброї; 
- ефективно та якісно організовувати змагання з прикладних видів спорту; 
- зразково виконувати технічні елементи, вправи різних видів багатоборств. 

 
 
 



 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Військово-прикладні види 

спорту та методика проведення» (8 семестр, 120  годин  / 4 кредити ЄКТС). 
4 курс (8 семестр) 

Кредит 1. Завдання, зміст, загальні положення з організації та методики 
проведення військово-прикладних видів спорту. 

Тема 1. Завдання та зміст дисципліни «Військово-прикладні види спорту та 
методика проведення» 

Мета, задачі і зміст курсу «Організація і методика проведення військово-прикладних 
видів спорту». Місце військово-прикладних видів спорту в системі допризовної підготовки 
молоді та їх виховна роль. Значення ВПВС в системі фізичної підготовки 
військовослужбовців. Обов’язки викладача з предмету «Захист Вітчизни» по забезпеченню 
заходів безпеки під час навчально-тренувальних занять. Заходи безпеки при проведенні 
навчально-тренувальних занять з військово-прикладних видів спорту. Матеріально-технічне 
обладнання місць занять з ВПВС. Особливості Типового положення про масові змагання в 
організаціях Товариства сприяння обороні України та у військових частинах Збройних Сил 
України. Наказ Голови ТСОУ та Наказу командира військової частини про проведення 
змагань. Ознайомлення з «Положенням» про змагання. Зразок календарного плану 
спортивних змагань. 

Тема 2. Єдина спортивна класифікація України. 
Загальні положення. Спортивні звання та спортивні розряди. Умови присвоєння 

спортивних звань та спортивних розрядів. Порядок присвоєння спортивних звань та 
спортивних розрядів. Ранги змагань. Права та обов'язки спортсменів щодо присвоєння 
спортивних звань та спортивних розрядів. Порядок вручення, носіння та зберігання 
нагрудних знаків, посвідчень про спортивні звання та спортивні розряди. Умови присвоєння 
спортивного звання «Заслужений тренер України». Умови присвоєння спортивного звання 
«Заслужений майстер спорту». Спортивно-технічні та прикладні види спорту авіамодельний 
спорт чоловіки та жінки. Класифікаційна таблиця. Види, характер змагань, обов’язки і права 
учасників змагань. Мандатна комісія, журі змагань-головна суддівська колегія, склад 
суддівської колегії з ВПВС, бригада суддів у тирі. Учасники змагань. Порушення правил і 
покарання. Порядок подачі протестів. Звіт Головного судді про проведення змагання. 
Нормативи з військово-прикладних багатоборств ЗСУ. Нормативи з військово-прикладних 
багатоборств ТСОУ. 

Тема 3. Системи проведення змагань. 
Системи проведення змагань. Спосіб безпосереднього визначення місць учасників 

змагання шляхом ранжирування результатів. Круговий спосіб. Відбірково-круговий спосіб. 
Спосіб прямого вибування (кубковий, олімпійський). Змішаний спосіб. Швейцарський 
спосіб проведення змагань. Спосіб проведення змагань із зрівнюванням (гандикапом). 
Складання «Положення» про змагання з обраного виду спорту. Складання календарного 
плану спортивних змагань з обраного виду спорту. Система проведення змагань з обраного 
виду спорту. Заявка на участь у змаганнях з обраного виду спорту. 

 
Кредит 2. Багатоборства і вправи Збройних сил України 
Тема 4. Військово-спортивний комплекс. Загальна контрольна вправа на єдиній 

смузі перешкод Збройних сил України. Військове триборство (ВТ-1, ВТ-2). 
Військово-спортивний комплекс. Загальні положення загальна контрольної вправи на 

єдиній смузі перешкод Збройних сил України. Метання гранати Ф - 1 на дальність. 
Подолання смуги перешкод (Загальна Контрольна Вправа). Особливості стрільби з 
автомату Калашникова, (вправа АК-2). Метання гранати Ф-1 на влучність. 
Особливості кросу на 3 км з викладкою. 

Тема 5. Воєнізований крос на 3км з метанням гранат  і стрільбою з автомата у 
Збройних силах України. Військове п'ятиборство Збройних сил України. 

Особливості проведення змагання з Воєнізованого кросу на 3км з метанням гранат і 
стрільбою з автомата у Збройних силах України. Старт, фініш. Місце для стрільби. Учасники 
змагання. Визначення результатів. Схема воєнізованого кросу. Військове п'ятиборство 



Збройних сил України. Особливості стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 м, на 200 м 
(повільна + швидкісна, 10+10). Особливості подолання смуги перешкод в поєднанні з бігом 
на 400 м. Особливості плавання на 50 м. Особливості метання гранати на точність та 
дальність. Особливості кросу на 8 кілометрів. 

Тема 6. Військове п'ятиборство ЗСУ (пентатлон). Офіцерське триборство. (ОТ-1, 
ОТ-2). 

Умови та особливості проведення військового п'ятиборства Збройних сил України 
(пентатлон). Особливості стрільби з малокаліберної гвинтівки; Особливості подолання 
смуги перешкод в поєднанні з бігом на 400 м. Особливості плавання на 50 м. Особливості 
метання гранати на точність та дальність. Особливості кросу на 8 кілометрів. Офіцерське 
триборство. (ОТ-1, ОТ-2).  

 
Кредит 3. Багатоборства і вправи Товариства Сприяння Оборони України 

(ТСОУ). 
Тема 7. Воєнізований крос. Військово-прикладна та єдина смуга перешкод. 
Траса змагань і її устаткування. Контрольні пункти. Місця старту і фінішу. Сектор 

для метання гранати на дальність. Місце для стрільби з малокаліберної гвинтівки. 
Спорядження спортсмена і інвентар. Зброя, патрони і спорядження. Наступні вимоги щодо 
проведення змагань воєнізованого кросу. Особливості легкоатлетичного бігу на 3 км та 
метання гранати 600 г на дальність, на влучність. Вимоги до подолання єдиної смуги 
перешкод. Військово-прикладна смуга перешкод. Переваги військово-прикладної смуги 
перешкод Товариства сприяння оборони України перед стаціонарною смугою перешкод. 
Умови виконання подолання військово-прикладної смуги перешкод. 

Тема 8. Військово-прикладне багатоборство для допризовної молоді. Семиборство. 
Військово-прикладне двоборство. 

Умови виконання та вправи Військово-прикладного багатоборства для допризовної 
молоді. Семиборство. Військово-прикладне двоборство. Особливості виконання вправ: 
підтягування на перекладині; Біг на 100 м; Плавання 50 м; Метання гранати Ф-1 на 
дальність; Подолання смуги перешкод (загальна контрольна вправа); Особливості стрільби з 
малокаліберної гвинтівки – 50 м. Біг на 3 км. Особливості вправ з військово-прикладного 
двоборства. Легкоатлетичний біг. Швидкісна стрільба. 

Тема 9. Військово-прикладне триборство. Військово-прикладне п’ятиборство. 
Особливості проведення змагань з військово-прикладного триборства. Специфіка 

виконання вправ з воєнізований кросу, плавання на 100 м будь-яким способом, фігурного 
водіння автомобіля. Особливості змагання з військово-прикладного п’ятиборства. 
Особливості подолання військово-прикладної смуги перешкод (380 м) з метанням гранат, 
стрільбою з пневматичної гвинтівки і перенесенням патронного ящика. Вправа стрілецький 
поєдинок умови виконання.  

 
Кредит 4. Організація та проведення змагань з військово-спортивного 

багатоборства. 
Тема 10. Теоретична підготовка до практичного проведення змагання з військово-

спортивного багатоборства (військово-прикладне семиборство). Характер та програма 
змагань. 

Складання документів планування, щодо організації та проведення змагання з 
семиборства. Складання «Положення» про змагання-семиборство. Подача та прийняття 
заявок до участі у змаганні. Види нормативів та вимоги до семиборства. Організація та 
проведення змагань згідно положення про змагання (семиборство). Складання протоколів 
визначення індивідуальної та командної першості. Порушення правил і покарання. Порядок 
подачі протестів. Звіт Головного судді про проведення змагання. Складання протоколів 
визначення індивідуальної та командної першості. Порушення правил і покарання. Порядок 
подачі протестів. Звіт Головного судді про проведення змагання. 

Тема 11. Планування, організація та проведення змагання з кульової стрільби. 
Складання документів планування, щодо організації та проведення змагання з кульової 

стрільби. Складання «Положення» про змагання. Подача та прийняття заявок до участі у 
змаганні. Організація та проведення змагань згідно положення про змагання. Складання 



протоколів визначення індивідуальної та командної першості. Порушення правил і 
покарання. Порядок подачі протестів. Звіт Головного судді про проведення змагання. 

 

3.Рекомендована література 
Базова 

1. Організація та методика викладання уроків предмету «Захист Вітчизни»: Посібник. 
Колектив авторів. / В.М. Лелека – Миколаїв РАЛ-поліграфія, 2014. – 176 с. 

2. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас: робочий зошит. / В.М. Лелека – Х. 
: Видавництво «Ранок», 2015. – 64 с. 

3. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 11 клас: розробки уроків. / В.М. Лелека – Х. 
: Видавництво «Ранок», 2015. – 208 с. (Серія «Сучасний майстер-клас») 

4. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 10 клас: розробки уроків. / В.М. Лелека – Х. 
: Видавництво «Ранок», 2015. – 208 с. (Серія «Сучасний майстер-клас») 

5. Захист Вітчизни. Курс навчання юнаків. 10 клас: робочий зошит. / В.М. Лелека – Х. 
: Видавництво «Ранок», 2016. – 64 с. 

6. Захист Вітчизни. Організація та методика викладання предмета. 10-11 класи / В.М. 
Лелека – Х. : Видавництво «Ранок», 2016. – 192 с. 

7. Захист Вітчизни (рівень стандарту, «Основи медичних знань») : підруч. для 10 кл. 
закл. загал. серед. освіти / В.М. Лелека, А.М. Бахтін, Е.В. Винограденко. – Харків : 
Вид-во «Ранок», 2018. – 144 с. : іл. ISBN 976-617-09-4349-1. 

8. Захист Вітчизни (Рівень стандарту). 10 клас: міні-конспекти уроків до підруч. 
В.М.Лелеки, А.М. Бахтіна, Е.В. Винограденко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018 – 48 
с. ISBN 978-617-09-3968-5 

9. Захист Вітчизни (Рівень стандарту). 10 клас: міні-конспекти уроків до підруч. 
В.М.Лелеки, А.М. Бахтіна, Е.В. Винограденко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018 – 48 
с. ISBN 978-617-09-3983-8 

10. Захист Вітчизни. Рівень стандарту. 10 клас: зошит для оцінювання результатів 
навчання. / В.М. Лелека – Харків : вид-во «Ранок», 2018. – 48. ISBN 978-617-09-
4623-2 

11. Захист Вітчизни. Рівень стандарту, «Основи медичних знань». 10 клас: зошит для 
оцінювання результатів навчання. / В.М. Лелека – Харків : вид-во «Ранок», 2018. – 
48. ISBN 978-617-09-4622-5 

 
Допоміжна 

1. Курс стрільб зі стрілецької зброї і бойових машин (КС СЗ і БМ ). - К. 2015. 
2. Рекомендації щодо порядку дій під час виконання завдань підрозділами Збройних Сил 
України у нестандартних ситуаціях. - К.: ГШ ЗС України, 2014.  
3. Рекомендації щодо підготовки та несення служби на блокпостах підрозділами Збройних 
Сил України. - К.: ГШ ЗС України, 2014.  
4 Методичні рекомендації щодо підготовки та застосування частин та підрозділів під час 
проведення АТО. - К.: КСВ ЗС України, 2014.  
 

Інформаційні ресурси 
1. Osvita.ua Середня освіта Навчальний рік 2018/19 Методичні рекомендації 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ. Методичні рекомендації для вчителів на 2018/19 рік 
https://osvita.ua/school/materials/metod-rekom/61580/ 

2. Форми і методи викладання предмету захист Вітчизни 
https://www.slideshare.net/olena_shyyka/ss-55337321 

3. Лелека В.М., Винограденко В.Е. Захист Вітчизни. Робочий зошит. 10 клас. Курс 
навчання юнаків https://www.studmed.ru/leleka-vm-vinogradenko-ve-zahist-vtchizni-robochiy-
zoshit-10-klas-kurs-navchannya-yunakv_438fb57ddf3.html 

4. Лелека В.М. Захист Вітчизни. Організація та методика викладання предмета 
https://www.ranok.com.ua/info-zakhist-vitchizni-organizatsiya-ta-metodika-vikladannya-

predmeta-17092.html 



5. "Захист Вітчизни (рівень стандарту, "Основи медичних знань")" підручник для 10 
класу закладів загальної середньої освіти 
http://interactive.ranok.com.ua/course/pdrychniki/zahist-vtchizni-rven-standarty-osnovi-
medichnih-znan-pdrychnik-dlya-10-klasy-zakladv-zagalno-seredno-osvti 
6. Захист Вітчизни Сайт вчителя предмета "Захист Вітчизни" Гапончука Юрія 
Адамовича https://gaponchuk.wordpress.com/навчально-методичні-матеріали/ 
7. Бібліотека методичних матеріалів для вчителів https://vseosvita.ua/library/zahist-
vitcizni 
8. Статути Збройних сил України: "Поняття про військові статути. " 
https://vseosvita.ua/library/statuti-zbrojnih-sil-ukraini-ponatta-pro-vijskovi-statuti-97642.html 
9. Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення 
військовослужбовцями Збройних Сил України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1502-17 
10. Особливості методики військово-патріотичного виховання під час занять з предмета: 
«Захист Вітчизни» https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-metodiki-vijskovo-patrioticnogo-
vihovanna-pid-cas-zanat-z-predmeta-zahist-vitcizni-7119.html 
11. План-конспект предмету «Захист Вітчизни». 
https://www.sites.google.com/site/zahist56/plan-konspekt 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
іспит у 8 семестрі. 

5.Засоби діагностики успішності навчання: 
Максимальна рейтингова оцінка за вивчення дисципліни протягом семестру 

оцінюється сумою набраних балів і становить 400 балів: 60% балів студенти накопичують 
на заняттях та під час поточного, кредитного контролю і 40% балів отримують під час 
підсумкового контролю. 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 
навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

- контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 
- оцінювання практичних навичок; 
- оцінювання методичних навичок; 
- оцінювання письмових завдань; 
- оцінювання контрольних робіт; 
- перевірка та оцінювання самостійної роботи студентів; 
- індивідуальне науково-дослідне завдання; 
- використання пакетів тестів; 
- використання пакетів завдань для підсумкового контролю знань. 
 


