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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Професійна підготовка фахівця – система цілеспрямованих заходів які 

забезпечують формування у майбутнього фахівця професійної спрямованості, 

знань, умінь, навичок та професійної готовності, що дозволяють виконувати 

роботу в певній галузі діяльності. Також це формування розвиненої, 

компетентної, здатної швидко адаптуватися до динамічних умов діяльності 

особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студента. 

Важливим аспектом оптимізації професійної підготовки фахівців з 

фізичної реабілітації є посилення практичної спрямованості навчання. Крім 

того, важливим напрямком у підготовці фахівців у вищій школі стає 

орієнтація не тільки на професійну, але й особистісну складову, що дозволить 

випускнику ЗВО в міру необхідності виявляти ініціативу, гнучкість та 

самоудосконалюватися під час трудової діяльності.  

Навчальний процес у системі вищої освіти потребує систематичного 

фундаментального контролю за якістю професійної підготовки. 

Комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки є важливим 

завершальним  етапом у підготовці  фахівця.  Мета цього іспиту полягає не 

лише у перевірці знань випускників, їх готовності до практичної діяльності за 

спеціальністю, але й у стимулюванні їх подальшого саморозвитку й 

самовдосконалення. Планомірна самостійна робота студентів, особливо під 

час підготовки до комплексного екзамену, допомагає систематизувати, глибше 

осмислити і закріпити знання, отримані в процесі вивчення тієї чи іншої 

дисципліни. 

Програма комплексного екзамену включає основні положення з тем: 

особливості фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної, 

дихальної системи, захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту та 

обміну речовин, при порушеннях постави та сколіотичній хворобі, травмах 

верхніх та нижніх кінцівок, переломах хребта різної локалізації, переломах 

кісток тазу, при захворюваннях і травмах центральної нервової та 

периферичної нервової системи (інсульт, дитячий церебральний параліч, 

хвороба Паркінсона, мала хорея, запальні захворювання головного мозку, 

неврози, черепно-мозкова травма, поліомієліт, розсіяний склероз, інфекційний 

мієліт, травми спинного мозку, радикуліт та неврит різної локалізації), при 

хірургічних захворюваннях (хірургічні захворювання серця, легень, органів 

черевної порожнини: резекція шлунку з приводу виразкової хвороби, 

холецистектомія, апендектомія, видалення гриж) та ін. 

Комплексний екзамен, що передбачає виконання певних атестаційних 

кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних випробувань, 

яка об'єктивно і надійно визначає рівень освітньої та професійної підготовки 
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випускників вищих навчальних закладів,  оцінювання ступеня досягнення 

кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки студентів відповідно до 

об'єктивних критеріїв. 

Випускник повинен продемонструвати глибокі знання з основних 

реабілітаційних дисциплін, а також продемонструвати вміння застосовувати 

теоретичні та практичні знання для організації та проведення занять з 

лікувальної фізичної культури у медичних та реабілітаційних закладах. 

Програма покликана надати допомогу студентам при підготовці до 

екзамену: визначити та систематизувати зміст дисципліни, виділити стрижневі 

питання й акцентувати на них увагу, тим самим забезпечивши систематизацію 

матеріалу і можливість самоконтролю. 

На комплексному іспиті оцінка сформованості практичних вмінь 

проводиться опосередковано, критерії її визначення – правильність уявлень 

студента про функціональний характер того чи іншого вміння, особливості 

його застосування. 

Рекомендована програма складена з урахуванням вимог, що 

висуваються до студентів на випускному екзамені, з метою виявлення 

різнобічних і глибоких знань з циклу дисциплін з фізичної реабілітації. 

З метою підвищення ефективності програми як навчально-методичного 

документа до неї також включені списки рекомендованої літератури. 

 

I. Загальні вимоги до атестації 

1.1. Атестація випускників за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапія здійснюється за допомогою засобів об’єктивного контролю 

ступеня досягнення цілей освітньо-професійної підготовки. 

1.2. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, 

умінь та навичок випускників, передбачених галузевим стандартом бакалавра 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія.  

1.3. Інформаційною базою, на підставі якої формуються засоби 

об'єктивного контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-

професійної підготовки, є змістовні модулі дисциплін. 

1.4. Атестація якості підготовки бакалавра з фізичної реабілітації щодо 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки здійснюється 

після виконання студентами навчального плану у повному обсязі 

екзаменаційною комісією закладу вищої освіти з цього фаху. Діагностика 

якості підготовки бакалаврів здійснюється під час атестації бакалаврів у 

терміни, що передбачені навчальним планом. 

1.5. Для проведення екзамену створюється комісія, яка складається з 

голови, членів комісії, представника роботодавців та секретаря.  Голову ЕК 
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затверджує Вчена рада Університету.  

 

II.  Етапи та загальний зміст комплексного 

 екзамену 

2.1. Комплексний екзамен з дисциплін професійної підготовки 

передбачає виконання певних атестаційних кваліфікаційних завдань, є 

адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об'єктивно і надійно 

визначає рівень освітньої та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів,  оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей 

освітньо-професійної підготовки студентів відповідно до об'єктивних 

критеріїв.  

Зміст теоретичних і практичних питань і завдань, що виносяться на 

екзамен, орієнтується на діагностику рівня опанування бакалавром фахових 

компетенцій. 

Дисципліни, що виносяться на комплексну атестацію 

 

№  з/п Шифр 

навчальної 

дисципліни за 

ППП 

Дисципліна, що виноситься на комплексну 

атестацію 

 

1 ППП .04 Основи фізичної реабілітації 

2 ВВППП .05 Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх 

органів 

3 ВВППП .04 Фізична реабілітація при хірургічних 

захворюваннях 

4 ВВППП .09 Фізична реабілітація у травматології та ортопедії 

5 ВВППП .10 Фізична реабілітація при захворюваннях нервової 

системи 

 

2.2. Форма проведення іспиту – комп’ютерне тестування. Екзамен 

складається з тестових запитань та типових і комплексних завдань, що 

потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і 

застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 

 

Методика та форма проведення екзамену.  

Форма проведення – комбінована. Екзамен складається з тестових 

запитань та типових і комплексних завдань, що потребують творчої 

відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 

вирішенні практичних завдань. 

Екзаменаційне завдання складається з: 

- тестових запитань (60 питань), що автоматично, випадковим чином 

генеруються з банку тестових питань у системі дистанційного навчання 

Moodle (з перемішуванням варіантів відповідей).  
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- питання відкритого типу (складається зі стереотипних, діагностичних 

та евристичних завдань), яке передбачає вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Питання відкритого типу генерується випадковим чином з банку тестових 

завдань у системі електронного навчання Moodle (за умови дистанційної 

форми проведення екзамену) або відображуються у екзаменаційному білеті (за 

умови проведення екзамену аудиторно). Зразок екзаменаційного білету подано 

у додатку. 

Відповідь на питання відкритого типу студенти дають в усній формі.  

Час складання екзамену: 

- тестування 60 хвилин (по 1 хвилині на питання); 

- питання відкритого типу:  

• 15 хвилин на підготовку; 

• до 10 хвилин на відповідь. 

- Загальний час на підготовку і відповідь на питання відкритого типу до 

25 хвилин для кожного студента. 

Для проведення екзамену створюється комісія, яка складається з голови, 

членів комісії, представника роботодавців та секретаря. Для вибору питання 

відкритого типу студент має відкрити відповідний ресурс на платформі 

дистанційного навчання та здійснити вибір питання, натиснувши кнопку 

«розпочати тестування». Комісія фіксує питання і заносить його у атестаційну 

відомість. 

У разі форс-мажорних обставин та неможливості проведення екзамену 

за описаною процедурою, методика та форма проведення екзамену може 

бути змінена на: 

- Комп’ютерне тестування та письмову відповідь на питання відкритого 

типу. Час складання екзамену: 80 хвилин. 

- Комп’ютерне тестування (дистанційне) та усну відповідь на питання 

відкритого типу (з використанням телефонного зв’язку. 

- Усну відповідь на три питання відкритого типу (з використанням відео 

або телефонного зв’язку).  

Інші варіанти проведення екзамену, які не суперечать Положенню про 

організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса 

Грінченка та Положенню про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

 

Орієнтовні питання комплексного екзамену з дисциплін  

професійної підготовки, за якими складаються тестові завдання  

 

1. Клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при бронхіальній астмі. 

2. Рухові режими та форми проведення занять лікувальної гімнастики при 

гіпотонічній хворобі. 
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3. Визначення ішемічної хвороби серця: поняття, етіологія, патогенез, 

класифікація, симптоми. 

4. Інфаркт міокарда (поняття, етіологія, клініка, класифікація) та програми 

фізичної реабілітації при інфаркті міокарда. 

5. Методичні засади застосування комплексної фізичної реабілітації при 

ожирінні І-ІІ ступеня. 

6. Характеристика програми фізичної реабілітації та вторинної профілактики 

виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки. 

7. Завдання та засоби фізичної реабілітації при плевриті на стаціонарному 

етапі відновного лікування. 

8. Клініко-фізіологічне застосування фізичних вправ при цукровому діабеті. 

9. Пневмонія: характеристика захворювання, етіологія, патогенез, клініка. 

Основні засоби фізичної реабілітації при даному захворюванні. 

10. Класифікація і характеристика фізичних вправ, що застосовуються з 

лікувальною метою при гіпертонічній хворобі І стадії. 

11. Механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях серцево-

судинної системи. 

12. Фізична реабілітація при жовчнокам’яній хворобі на санаторному етапі 

(консервативне лікування). 

13. Основні засоби фізичної реабілітації хворих на стенокардію на 

стаціонарному етапі. 

14. Фізична реабілітація при хронічному гастриті в залежності від форми 

гастриту на стаціонарному етапі. 

15. Бронхіт: етіопатогенез, клініка та охарактеризуйте  програму фізичної 

реабілітації. 

16. Фізична реабілітація при ентероколіті на санаторному етапі. 

17. Запальні захворювання вен: етіопатогенез, клініка, класифікація та засоби 

фізичної реабілітації. 

18. Класифікація і характеристика фізичних вправ, що застосовуються з 

лікувальною метою при серцево-судинних захворюваннях. 

19. Фізична реабілітація хворих при хірургічних втручаннях на органах 

грудної клітки в передопераційний та післяопераційний періоди. 

20. Фізична  реабілітація після хірургічних втручань на бронхо-легеневій 

системі. 

21. Фізична реабілітація хворих  при операціях з приводу загострення  

хронічної виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки у пізньому 

післяопераційному періоді. 

22. Особливості фізичної реабілітації в післяопераційний період при 

хірургічному лікуванні з приводу гострого апендициту. 

23. Пневмоторакс, визначення, види. Хірургічні захворювання,  що можуть 

супроводжуватися пневмотораксом. 

24. Гемоторакс, визначення, види. Хірургічні захворювання,  що можуть 

супроводжуватися гемотораксом.  

25. Поняття про хірургічну операцію. Тактичні принципи застосування 
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фізичної реабілітації в ургентній та плановій хірургії. 

26. Періоди  фізичної реабілітації та рухові режими у хірургічних хворих. 

27. Основні принципи фізичної терапії у загальному догляді за хворими з 

хірургічними захворюваннями. 

28. Основні види травм та ушкоджень опорно-рухового апарату. 

29. Поняття про переломи кісток. Види іммобілізації. 

30. Реабілітаційні заходи залежно від періоду при травмах опорно-рухового 

апарату. 

31. Фізіологічна класифікація фізичних вправ, особливості їх застосування 

при порушеннях постави. 

32. Вивихи: класифікація, клінічні прояви. Особливості лікування та 

реабілітації при різних видах вивихів. 

33. Діафізарні переломи стегнової кістки: загальні основи консервативного 

лікування та фізична реабілітація  у постіммобілізаційному періоді. 

34. Забиття. Загальні ознаки та принципи першої допомоги при таких типах 

ушкоджень. 

35. Фізична реабілітація після артроскопічних втручань на колінному суглобі. 

36. Лікувальна гімнастика при сколіотичній хворобі І ступеня. 

37. Обґрунтування лікувальної дії фізичних вправ при остеохондрозі 

(підгострий період). 

38. Постава, види порушень постави у дітей. Основні засоби фізичної 

реабілітації та профілактика порушень постави. 

39. Діафізарний перелом кісток гомілки, засоби фізичної реабілітації у 

постіммобілізаційному періоді. 

40. Фізична реабілітація при  деформаціях стопи. Плоскостопість. Засоби 

фізичної реабілітації  при  різних деформаціях стопи. 

41. В'ялі та спастичні паралічі при захворюваннях нервової системи. 

42. Етіологія, класифікацію та причини виникнення інсульту Основні засоби 

фізичної реабілітації після інсульту. 

43. Завдання, засоби фізичної реабілітації при хворобі Паркінсона. 

44. Особливості фізичної реабілітації при неврозах. 

45. Особливості фізичної реабілітації дітей з ДЦП. 

46. Завдання та засоби фізичної реабілітації при травмах спинного мозку. 

47. Особливості фізичної реабілітації при шийному радикуліті у підгострий 

період. 

48. Особливості фізичної реабілітації при попереково-крижовому радикуліті у 

відновний період. 

49. Засоби фізичної реабілітації при невриті сідничного нерва. 

50. Засоби фізичної реабілітації хворих на вегето-судинну дистонію на 

санаторному етапі. 

51. Поняття про реабілітацію. Види реабілітації. Завдання  та засоби фізичної 

реабілітації. 

52. Особливості фізичної реабілітації при стенокардії на стаціонарному етапі 

53. Завдання та форми лікувальної фізичної культури / терапевтичних вправ. 

54. Основні види травм та ушкоджень опорно-рухового апарату. 
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55. Основи фізіологічної класифікації фізичних вправ при порушеннях 

постави, особливості їх застосування. 

56. Організація занять лікувальної фізичної культури (кабінет ЛФК, 

обладнання кабінету ЛФК).  

57. Завдання та засоби фізичної реабілітації при плевриті на стаціонарному 

етапі відновного лікування. 

58. Завдання та засоби фізичної реабілітації при бронхоектатичній хворобі на 

стаціонарному етапі відновного лікування. 

 

Зразок практичного завдання 

1. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних  вправ для 

хворого після інсульту (чоловік, 54 роки, лівосторонній геміпарез, І період, 

вільний руховий режим) та обґрунтувати їх використання. 

2. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на кіфотичну поставу (дівчинка 15 років) та обґрунтувати їх 

використання. 

3. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого при хронічному гастриті, стаціонарний етап, вільний руховий 

режим, жінка 50 років, та обґрунтувати їх використання.   

4. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на істеричний невроз (дівчинка 13 років, параліч правої нижньої 

кінцівки, стаціонарний етап, вільний руховий режим) та обґрунтувати їх 

використання. 

5. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після діафізарного перелому плечової кістки, консервативний 

метод лікування (гіпсова пов’язка), ІІ період, чоловік 60 років,  та 

обґрунтувати їх використання. 

6. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на дрібновогнищевий інфаркт міокарда на вільному руховому 

режимі (жінка 55 років) та обґрунтувати їх використання.  

7. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних для 

хворого після перелому верхньої кінцівки у типовому місці, ІІІ період, 

(хлопчик 10 років) та обґрунтувати їх використання.  

8. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних при 

сколіотичній хворобі І ступеня (дівчинка 9 років) та обґрунтувати їх 

використання. 

9. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на виразкову хворобу шлунка (палатний руховий режим, чоловік 

30 років, консервативний метод лікування) та обґрунтувати їх 

використання. 

10. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ при 

лордотичній поставі (хлопчик 12 років) та обґрунтувати їх використання. 

11. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після діафізарного перелому стегна, метод лікування – скелетне 

витягнення, І період, хворому 50 років,  та обґрунтувати їх використання. 
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12. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на дрібновогнищевий інфаркт міокарда на санаторному етапі, 

щадний руховий режим, чоловік 65 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

13. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після діафізарного перелому кісток гомілки, метод лікування – 

консервативний (гіпсова пов’язка), І період, хворому 40 років  та 

обґрунтувати їх використання. 

14. Розробити  програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після інсульту (хворому 35 років, правосторонній геміпарез, І 

період, палатний руховий режим) та обґрунтувати їх використання. 

15. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на стенокардію, стаціонарний етап, палатний руховий режим, 

жінка 55 років, та обґрунтувати їх використання.  

16. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на пневмонію (щадно-тренувальний руховий режим, чоловік 60 

років) та обґрунтувати їх використання. 

17. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

дитини з ДЦП (хвороба Літтля) (хлопчик 10 років)  та обґрунтувати їх 

використання. 

18. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на гіпотонічну хворобу, санаторний етап, щадний руховий режим, 

чоловік 45 років, та обґрунтувати їх використання. 

19. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на попереково-крижовий радикуліт, стаціонарний етап, підгострий 

період, палатний руховий режим, жінка 55 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

20. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на невриті сідничного нерва, поліклінічний етап, щадний 

руховий режим, жінка 65 років, та обґрунтувати їх використання. 

21. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на неврит лицьового нерва, стаціонарний етап, вільний руховий 

режим, чоловік 25 років, та обґрунтувати їх використання. 

22. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на гіпертонічну хворобу І стадії, поліклінічний етап, жінка 35 

років, та обґрунтувати їх використання. 

23. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на хронічний холецистит на стаціонарному етапі, палатний 

руховий режим, чоловік 65 років, та обґрунтувати їх використання. 

24. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на плоскостопість, дівчинка 12 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

25. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого на остеохондроз шийного відділу хребта, підгострий період, жінка 

45 років, та обґрунтувати їх використання. 
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26. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після холецистектомії у пізньому післяопераційному періоді, 

вільний руховий режим, жінка 65 років, та обґрунтувати їх використання. 

27. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після апендектомії у ранньому післяопераційному періоді, 

палатний руховий режим, чоловік 25 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

28. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після видалення пахової грижі у віддаленному післяопераційному 

періоді, чоловік 55 років, та обґрунтувати їх використання. 

29. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після операції з приводу ішемічної хвороби серця віддаленному 

післяопераційному періоді, чоловік 65 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

30. Розробити програму фізичної реабілітації та комплекс фізичних вправ для 

хворого після резекції правої легені з приводу пухлини у пізньому 

післяопераційному періоді, чоловік 45 років, та обґрунтувати їх 

використання. 

 

ІІІ. Критерії оцінювання знань студентів. 

Критерії оцінювання – розподіл балів:  

- тестові питання з варіантами відповідей – 60 балів (1 питання – 1 бал).  

- питання з відкритим варіантом відповіді – 40 балів.  

Результати оцінювання навчальних досягнень кожного студента 

автоматично заносяться до електронного журналу після тестування і перевірки 

відкритого питання членами комісії. 
 

Кількість балів 

 

Критерії оцінювання питання з відкритим варіантом 

відповіді 

 

 

31-40 

Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу,  

вміння чітко і лаконічно аналізувати явища; логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач. 

 

21-30 

Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, 

однак, містять певні неточності; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язування практичних 

задач. 

 

11-20 

Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, 

мало аргументовані відповіді, слабке застосування 

теоретичних положень при розв’язанні практичних задач. 

 

1 – 10 

Виставляється за незнання значної частини навчального 

матеріалу, істотні помилки у відповідях на запитання, 

невміння орієнтуватися під час розв'язання практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень 
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IV. Організація діагностики якості підготовки 

3.1. Порядок створення і робота екзаменаційної комісії 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно для проведення атестації у 

вигляді комплексних екзаменів та діє протягом календарного року як єдина 

для денної, заочної форм навчання.  

 До складу комісії входять викладачі випускаючих та профільних 

кафедр, провідні фахівці. Персональний склад ЕК затверджується ректором не 

пізніше ніж за місяць до початку роботи. 

Графік роботи комісії затверджується ректором.  

Регламент засідань ЕК встановлює її голова. 

Рішення ЕК про оцінку, а також про присвоєння випускнику освітнього 

рівня та кваліфікації, видачу йому документа про освіту і кваліфікацію 

приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. Голос голови 

ЕК є вирішальним при однаковій кількості голосів.  

Засідання ЕК протоколюються. У протоколи вносяться: 

 оцінки складання комплексного екзамену; 

 запитання до випускника з боку членів та голови ЕК; 

 окремі думки членів ЕК; 

 здобуті освітній рівень і кваліфікація; 

 назва документа про освіту і кваліфікацію (з відзнакою чи без 

відзнаки), який видається випускнику; 

 інші відомості. 

Протоколи підписують голова та члени ЕК, які брали участь у засіданні. 

Результати комплексного екзамену визначаються оцінками за 100-бальною 

системою ECTS та оголошуються того ж дня після оформлення протоколів 

засідання ЕК. 

Після закінчення роботи ЕК голова складає звіт та подає його до 

навчального відділу. У звіті аналізується успішність складання комплексного 

іспиту зі спеціалізації, якість відповідей на питання екзаменаційних білетів, 

уміння випускників застосовувати знання при вирішенні виробничих 

проблемних ситуацій, недоліки в підготовці, рекомендації щодо 

вдосконалення навчального процесу. 

Звіти голів ЕК і результати комплексної атестації обговорюються на 

засіданні ради Факультету. 

 

V. Методичне забезпечення комплексної атестації 

Методичні матеріали мають забезпечити самостійну роботу студента з 

підготовки до комплексної атестації. 

Методичні матеріали розробляються випусковою кафедрою, 

розглядаються і затверджуються вченою радою Факультету. 

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи підготовки студента 

до комплексної атестації подаються за програмою до складання комплексного 

екзамену. 
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