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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями 

професійної діяльності та навчання. 

 

Дисципліна “ Проектування і виготовлення виробів медичного 

призначення ” виникла на базі досягнень системного аналізу у галузі аналізу та 

проектування складних об’єктів і систем та реалізації програмного 

забезпечення, яке створює інтегровані САПР. 

 

1.2 Мета дисципліни – розвиток у студентів комплексу знань і вмінь з 

питань автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (в тому числі 

програмних), які дозволяють реалізувати системну технологію проектування 

об'єктів машинобудування і програмних систем.  

Дисципліна направлена на вироблення у студентів теоретичних і 

практичних навичок з питань проектування складних об'єктів і систем., а також 

створення прикладних програм, що ефективно використовують можливості 

інтеграції з CAD/CAE/CAM та іншими системи. 

 

1.3 Завдання дисципліни: 

 Знати:  

- Основні поняття та методологія проектування складних об’єктів та 

систем 

- Методологічні та математичні основи комп’ютерного проектування 

- Інтегровані системи автоматизованого проектування конструкцій та 

технологічних процесів різного призначення (CAD/CAE/CAM та інші системи) 

- Системи та технології управління проектуванням та життєвим 

циклом виробів (PDM-, PLM-, CALS-технології) 

- CASE-технології комп’ютерного проектування 

- принципів системного підходу до проектування складних об'єктів та 

систем; 

- мети, задач, критеріїв ефективності етапів проектування систем 

(технічного завдання, техніко-економічного обґрунтування, ескізного, 

технічного, робочого проектування, впровадження, експлуатації); 

- сценаріїв побудови дерева цілей як метода цілеспрямованого 

проектування систем; 

- організації та аналізу процесу автоматизованого проектування систем, 

критеріїв ефективності автоматизації проектування; 

- принципів, методів, алгоритмів, пакетів прикладних програм для 

вирішення задач автоматизованого проектування; 

- постановки задач синтезу та оптимізації складних об'єктів та систем; 

- принципів постановки математичних моделей об'єктів проектування на 

мікрорівні, макрорівні та метарівні; 



- особливостей технології автоматизованого проектування; 

- методів автоматизації процесів проектування складних об’єктів і систем; 

- оцінки якості проектних рішень. 

Вміти: 

- Вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи  

- Визначати організаційну, економічну, технічну та операційну 

здійсненність проекту 

- Визначати цілі проектування, критерії ефективності, обмеження 

застосовності інформаційних систем 

- Тестувати й налагоджувати апаратно- програмні засоби і комплекси 

систем автоматизації та управління 

- володіти методами побудови математичних моделей та систем, що 

проектуються; 

- використовувати математичні моделі при виконанні проектних 

процедур аналізу та синтезу об'єктів та систем; 

- розробляти технічне завдання, техніко-економічного обгрунтування, 

технічний та робочий проект; 

- збирати, зберігати, переробляти вихідні дані, виконувати їх 

формалізацію; 

- використовувати методи та алгоритми рішення рутинних задач; 

- вибирати раціональні варіанти рішень при автоматизованому 

проектуванні систем; 

- створювати та аналізувати моделі, агрегіровати та деталізувати їх; 

- вибирати стійкі до варіації вихідних даних методи рішення задачі; 

- розробляти автоматизовані робочі місця; 

- розраховувати оцінки якості проектних рішень на основі цільового 

підходу. 

 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін 

«Комп’ютерна графіка»,  «Системний аналіз» та «Технічна механіка». 

 

1.5 Мова викладання: українська. 

 

1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних 

занять: 

- загальний обсяг становить 120 годин / 4,0 кредитів, в т.ч.: 

- денна форма навчання: лекції – 26 годин, лабораторні – 26 годин, 

самостійна робота студентів – 68 години. 

 

 

 

 

 

 



ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

продемонструвати достатній рівень сформованості наступних програмних 

результатів навчання.  

В узагальненому вигляді їх можна навести наступним чином: 

у когнітивній сфері 

студент здатний продемонструвати: 

 розуміння використання евристичних прийомів аналізу, синтезу, 

аналізу через синтез, класифікації, узагальнення і систематизації тощо; 

 здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки та 

синтезу нових конструктивних рішень, до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, до побудови логічних висновків, використання 

математичних моделей для комп’ютерного проектування; 

 здатність до математичного, логічного та просторового мислення, 

формулювання та досліджування математичних моделей, зокрема 

геометричних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів  для 

розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерного 

проектування, інтерпретування отриманих результатів в різних предметних 

галузях (технічного, медичного призначення, тощо); 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 вміння застосувати комп’ютерні методи обґрунтування та 

прийняття проектних та технічних рішень, адекватних умовам, в яких 

функціонують об’єкти інформатизації в різних предметних галузях (технічного 

та медичного призначення). 

 вміння обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати 

та подавати їх, обґрунтувати запропоновані рішення на сучасному науково-

технічному рівні; 

 вміння використовувати, розробляти та досліджувати сучасні 

методи та алгоритми комп’ютерного проектування. 

 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний 

матеріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати 

вивчені методи пошуку оптимального розв'язку до відповідних практичних 

задач; розв'язувати задачі, використовуючи пакети програм з методів 

оптимізації при використанні комп’ютерів, реалізовувати  високопродуктивні  

обчислення на основі сучасних сервісів і технологій; 

 спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 співпрацювати із іншими студентами та викладачем в процесі 

обговорення проблемних моментів на лекційних та практичних заняттях, при 



виконанні і захисті індивідуальних завдань; ініціювати і брати участь у дискусії 

з питань навчальної дисципліни, розділяти цінності колективної та наукової 

етики. 

у психомоторній сфері 

студент здатний: 

 самостійно аналізувати і оцінювати методи комп’ютерного 

проектування, підтримки прийняття рішень, побудови тривимірних моделей та 

зборок; 

 застосовувати засоби комп’ютерного проектування у практичних 

ситуаціях; 

 контролювати результати власних зусиль в навчальному процесі та 

коригувати (за допомогою викладача) ці зусилля для ліквідації пробілів у 

засвоєнні навчального матеріалу або формуванні вмінь; 

 самостійно здійснювати пошук, систематизацію, узагальнення 

навчального матеріалу, розробляти варіанти розв’язування завдань й обирати 

найбільш раціональні з них. 

 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами 

представлені нижче: 
 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння базових понять проектування;  

 пояснити принципи проектування складних об’єктів та систем; 

 продемонструвати знання етапів роботи з проектування складних об’єктів та 

систем; 

 продемонструвати знання щодо використання сучасного програмного 

забезпечення для проектування складних об’єктів та систем; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний 

матеріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати сучасне 

програмне забезпечення під час розв'язку задач проектування складних об’єктів та 

систем; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по декомпозиції об’єктів проектування та 

послідовності класифікації 

2 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння системного підходу до проектування; 

 пояснити мету та задачі проектування; 

 продемонструвати розуміння етапів проектування; 

 продемонструвати розуміння структурної схеми об’єкта проектування; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 



Тема Зміст програмного результату навчання 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи 

системного аналізу для розв’язання задач проектування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по застосуванню базових принципів 

системного аналізу для представлення об’єктів проектування 

3 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння особливостей використання математичних 

моделей у комп’ютерному проектуванні; 

 пояснити види забезпечення при проектуванні; 

 з’ясувати різницю в етапах проектування; 

 продемонструвати вміння оцінки ефективності автоматизації проектування; 

 продемонструвати знання щодо побудови сценарію розвитку предметної 

області; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені 

математичні моделі для комп’ютерного проектування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний оформити роботу по розробці технічного завдання на 

створення ПМК для проектування виробів 

4 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати розуміння систем автоматизованого проектування 

конструкцій та технологічних процесів різного призначення (CAD/CAE/CAM  та 

інші системи); 

 пояснити сутність поняття та технології автоматизованого проектування; 

 з’ясувати функції, структура та модулі САПР; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи до 

вирішення задач проектування; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний розпочинати роботу у сучасних CAD-системах, створити та 

зберігати новий файл. 

5 У когнітивній сфері: 

студент здатний  

 продемонструвати знання основних модулів 2D CAD-систем; 

 продемонструвати знання основних модулів 3D CAD-систем; 

 продемонструвати вміння побудови 3 вимірної моделі, редагування ескізів, 

редагування розмірів моделі; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи 

побудови ескізів та тривимірних примітивів до відповідних практичних задач;  

у психомоторній сфері: 



Тема Зміст програмного результату навчання 

 студент здатний створити ескіз та перетворити його у тривимірну модель у 

сучасних CAD-системах 

6 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 пояснити сутність адитивного виробництва; 

 продемонструвати знання спеціального обладнання для CAD-систем; 

 продемонструвати знання сучасних шляхів використання 3D-принтерів; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, давати рекомендації по 

застосуванню обладнання для підвищення ефективності роботи у сучасних CAD-

системах; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний виконувати прості операції на верстатах ЧПУ та 3D-

принтерах 

7 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати знання основних методів створення тривимірних моделей 

в CAD-системах; 

 продемонструвати знання методів побудови геометричних моделей складної 

форми; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи 

створювання тривимірної геометрії; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний створювати тривимірний моделі середньої складності у 

сучасних CAD-системах. 

8 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати знання загальних відомості про зборки та методи їх 

проектування; 

 продемонструвати розуміння керування файлами деталей зборки та 

розміщення компонентів у зборці; 

 продемонструвати знання засобів прив’язок деталей у зборках; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчені методи 

створювання зборок; 

у психомоторній сфері: 

студент здатний створювати зборки у сучасних CAD-системах 

9 У когнітивній сфері: 

студент здатний 

 продемонструвати розуміння параметризації геометричних моделей; 

 продемонструвати знання методик параметризації геометричних моделей, 

асоціативного проектування та об’єктно-орієнтованого конструювання; 



Тема Зміст програмного результату навчання 

 продемонструвати розуміння використання керування параметрами деталі за 

допомогою рівнянь; 

в афективній сфері 

студент здатний: 

 критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний матеріал, 

аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати вивчений методи 

параметризації; 

у психомоторній сфері: 

 студент здатний створювати параметричні моделі у сучасних CAD-системах 

 



ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – 

самостійна робота студентів.  

 

3.2. Тематика лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1  Знайомство з CAD-системою SolidWorks. Побудова тривимірної моделі 

тазостегнового імплантату з використанням інструментів «Вытянутая бобышка» та 

«Повернутая бобышка» 

2  Побудова тривимірної моделі судинної системи з використанням інструменту 

«Бобышка/основание по сечениям» 

3  Знайомство з геометричними масивами у CAD-системі SolidWorks. Побудова 

тривимірної моделі пластини-імпланту 

4 Побудова тривимірних моделей сітчастих структур на прикладі сітчастого 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1  Методологічні та математичні основи комп’ютерного 

проектування 

1 Основні поняття та методологія 

проектування складних об’єктів та систем. 
14 3  4 7 

2 Системний (структурний) рівень 

комп’ютерного проектування складних 

об’єктів  

13 2  4 7 

3 Математичні моделі об’єктів 

проектування.  Математичне забезпечення 

комп’ютерного проектування 

14 3  4 7 

Змістовий модуль 2  CAD- та СALS -технології 

4 Функції, структура та модулі САПР. 

CAD/CAM/CAE –системи. 
12 4  2 6 

5 Призначення та основні модулі 2D та 3D  

CAD-систем 
13 3  3 7 

6 Обладнання для  CAD-систем 3D принтери 

та верстати ЧПУ. 
13 4  2 7 

Змістовий модуль 3  Принципи побудови тривимірної моделі та параметричних 

креслень. 

7 Основні методи створення тривимірних 

моделей в CAD-системах 
14 4  3 7 

8 Створення зборок у  CAD-системах 13 3  4 6 

9 Параметризація в CAD-системах. 

Асоціативне проектування та об’єктно-

орієнтоване конструювання 

14 4  4 6 

Усього годин 120 26  26 68 

      



№ 

з/п 

Тема заняття 

імпланту та коронарного стенту 

5  Побудова тривимірних моделі збірки тазостегнового імплантату 

6 Побудова креслення імпланту за його тривимірної моделі 

7 Підготовка тривимірної моделі імпланту до 3D друку. Конвертація тривимірної 

моделі у формат STL. Відкриття STL файлу у слайсері та раціональне 

розташування тривимірної моделі імпланту у просторі 

8 Підготовка тривимірної моделі імпланту до 3D друку. Задання всіх необхідних 

параметрів 3D друку. Використання в разі потреб підтримок 

9 Використання верстата з ЧПУ для виготовлення медичних імплантатів 

 

 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів денної форми навчання 

 
№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання 

максимальної кількості балів 

1 Захист лабораторних робіт 65 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та 

позалекційного матеріалу, брати 

кваліфіковану участь у дискусії з 

наведенням аргументації. Студент 

виконав лабораторну роботу та навів 

аргументовані відповіді на запитання.  

2 Модульна контрольна робота 

№1 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами 

змістового модуля №1 

3 Модульна контрольна робота 

№2 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами 

змістових модулів №2, 3 

4 Індивідуальне завдання 15 Студент здатний навести методику 

моделювання та розв’язання задачі 

нелінійного програмування, розробити 

математичну модель об’єкту та 

реалізувати його програмно.  

Поточний контроль 100(*0,5) - 

Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання та навів аргументовані 

відповіді на ситуаційні завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

 

 



4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів заочної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання 

максимальної кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 

індивідуально в системі 

Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав аналітично-

розрахункові завдання та навів 

аргументовані відповіді на ситуаційні 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання з дисципліни 

Всього 100 - 

 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів 

навчання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис 

компетентностей 

Типові недоліки, які зменшують рівень досягнення 

програмного результату навчання  

Когнітивні: 

 студент здатний 

продемонструвати знання і 

розуміння основних  методів 

та алгоритмів задач 

математичного 

програмування; 

 студент здатний 

продемонструвати знання і 

розуміння основних  методів 

та алгоритмів задач пошуку 

умовного та безумовного 

екстремуму; 

 студент здатний 

продемонструвати знання і 

розуміння основних  методів 

та алгоритмів розв’язання 

багатоетапних задач; 

75-89% - студент припускається помилок у описі 

алгоритмів та методів розв’язання оптимізаційних задач, 

недостатньо повно визначає зміст математичної моделі, 

припускається несуттєвих фактичних помилок при 

визначенні точності методу 

60-74% - студент некоректно формулює алгоритми та 

методи розв’язання оптимізаційних задач та робить 

суттєві помилки у змісті математичної моделі, 

припускається помилок при проектуванні власного 

алгоритму, присукається помилок у розрахунках та 

оформленні роботи  

менше 60% - студент не може обґрунтувати свою 

позицію посиланням на конкретний алгоритм 

розв’язання оптимізаційних задач, не володіє методикою 

оптимізаційних розрахунків, не може самостійно 

підібрати необхідні методи; не має уяви про типи задач 

Афективні: 

 студент здатний 

критично осмислювати 

матеріал; аргументувати 

власну позицію оцінити 

аргументованість вимог та 

дискутувати у професійному 

середовищі; 

 студент здатний 

75-89% - студент припускається певних логічних 

помилок в аргументації власної позиції в дискусіях на 

заняттях та під час захисту лабораторних та 

індивідуальних завдань, відчуває певні складності у 

поясненні фахівцю окремих аспектів професійної 

проблематики 

60-74% - студент припускається істотних логічних 

помилок в аргументації власної позиції, слабко виявляє 

ініціативу до участі у дискусіях та індивідуальних 

консультаціях за наявності складності у виконанні 



співпрацювати із іншими 

студентами та викладачем; 

ініціювати і брати участь у 

дискусії, розділяти цінності 

колективної та наукової 

етики 

лабораторних та індивідуальних завдань; відчуває 

істотні складності при поясненні фахівцю або 

нефахівцю окремих аспектів професійної проблематики 

менше 60% - студент не здатний продемонструвати 

володіння логікою та аргументацією у виступах, не 

виявляє ініціативи до участі у дискусії, до 

консультування з проблемних питань виконання 

лабораторних та індивідуальних завдань, не здатний 

пояснити нефахівцю суть відповідних проблем 

професійної діяльності; виявляє зневагу до етики 

навчального процесу  

Психомоторні: 

 студент здатний 

самостійно працювати, 

розробляти варіанти рішень, 

звітувати про них; 

 студент здатний 

слідувати методичним 

підходам до розрахунків; 

 студент здатний 

контролювати результати 

власних зусиль та 

коригувати ці зусилля 

75-89% - студент припускається певних помилок у 

стандартних методичних підходах та відчуває 

ускладнення при їх модифікації за зміни вихідних умов 

навчальної або прикладної ситуації 

60-74% - студент відчуває ускладнення при модифікації 

стандартних методичних підходів за зміни вихідних 

умов навчальної або прикладної ситуації 

менше 60% - студент нездатний самостійно здійснювати 

пошук та опрацювання методів та алгоритмів 

розв’язання оптимізаційних задач, виконувати 

індивідуальні завдання, проявляє ознаки академічної 

недоброчесності при підготовці індивідуальних завдань 

та виконанні контрольних робіт, не сформовані навички 

самооцінки результатів навчання і навичок 

міжособистісної комунікації з прийняття допомоги з 

виправлення ситуації 

 

4.4. Критерії оцінювання програмних результатів навчання для курсової 

роботи 

 
Критерії оцінювання курсової роботи Максимальна 

кількість балів 

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам. 

Основні недоліки: перевищення обсягу; шрифт та інтервал не 

відповідають встановленим вимогам; відсутня нумерація, заголовки; 

неправильне оформлення цифрового та ілюстративного матеріалу, 

додатків тощо 

5 

Реферат і вступ відповідають вимогам. 

Основні недоліки: реферат не містить необхідних елементів, у вступі 

відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості; не визначені 

мета та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, інформаційна 

база курсової роботи тощо 

5 

Основна частина відповідає вимогам. 

Основні недоліки (з урахуванням специфіки теми і завдань роботи): 

відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного 

матеріалу; не показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури 

тощо, відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз; 

використані застарілі дані; наведені дані не пов’язані зі змістом тексту 

роботи; наявність помилок у розрахунках; недостатня вірогідність і 

55 



надійність аналітичного обґрунтування тощо 

Висновки відповідають вимогам. 

Основні недоліки: висновки не мають зв’язку з результатами дослідження 

та його завданнями; не підведені підсумки за всіма висвітленими 

питаннями та розділами; поверховий аналіз і недостатньо обґрунтовані 

висновки тощо 

10 

Список використаних джерел відповідає вимогам. 

Основні недоліки (з урахуванням специфіки теми і завдань роботи): 

недостатній рівень інформаційного забезпечення; неправильно 

оформлений; відсутня законодавча база; застаріла періодична література 

тощо. 

5 

Всього за результатами рецензування 80 

Демонстрація розуміння теоретичних основ теми дослідження, ступеню 

володіння практичними аспектами теми дослідження, спроможності 

аргументувати власну точку зору щодо проблем і шляхів їх вирішення за 

даною роботою, в т.ч. в ході надання відповідей на запитання членів 

комісії 

20 

Всього за результатами захисту 20 

Всього за результатами рецензування і захисту 100 

 

 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Захист лабораторних 

робіт 
 опитування за термінологічним матеріалом, що 

відповідає темі роботи; 

 оцінювання аргументованості звіту про розбір 

ситуаційних завдань; 

 оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального 

завдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання 

завдання в ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 

 аналітично-розрахункові завдання; 
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