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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Основи персонального тренування» сприяє 

формуванню знань, умінь і навичок у майбутнього персонального фітнес-

тренера щодо проведення персональних тренувальних занять.  

           Методичні вказівки мають на меті надати необхідну методичну допомогу 

під час освоєння навчальної дисципліни, яка базується на науковому підгрунті 

таких дисциплін: анатомія, фізіологія, біохімія, біомеханіка, теорія і методика 

фізичного виховання, психологія, фізична реабілітація тощо.            

 У результвті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– основні принципи анатомії та фізіології тіла людини, психологічні 

аспекти оздоровчого тренування, основи біомеханіки; 

– основи раціонального харчування; 

 –  про перебіг і лікування найбільш розповсюжених неінфекційних 

захворювань людства; 

– про вплив рухової активності на психічне здоров’я людини; 

– технології проведення тренувальних занять силового, аеробного та 

швидкісного спрямувань; 

– правові аспекти діяльності персонального тренера;     

уміти: 

– здійснювати первинне оцінювання фізичного стану здоров’я 

потенційного клієнта; 
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– розробляти адекватні та ефективні програми оздоровчих занять 

фізичними вправами; 

– ефективно розміщувати спортивне обладнання у приміщенні для занять 

та створювати безпечні умови під час виконання фізичних вправ; 

– здійснювати необхідний контроль під час занять. 

 

 

1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичні заняття № 1–2  

Тема. Технології проведення тренувальних занять.  

Удосконалення гнучкості та сили 

           Мета: практично оволодіти комплексами фізичних вправ щодо 

вдосконалення гнучкості та сили. 

 Здатність рухатися ефективно визначається силою у взаємозв’язку із 

координацією, а гнучкість може сприяти прояву цих якостей в певних 

обставинах. Тренування на розвиток гнучкості мають велике значення у 

запобіганні травм. Часто розповсюдженою проблемою болів у попереку є 

укорочення чотириголового м’яза стегна, спини та інших м’язів або недостатня 

сила м’язів живота і задньої групи м’язів стегна. 

Завдання до теми 

1. Систематизувати знання студентів щодо значення розминки та 

розвитку гнучкості у технології проведення тренувальних занять. 

          2. Навчатися виконувати вправи на гнучкічсть статичним і динамічним 

методами. 

          3. Вивчити типи та призначення розминки (пасивна, активна, загальна, 

спеціальна). 

          4. Розкрити ефекти підвищення температури тіла після розминки. 

          5. Записати у зошит та запам’ятати фізичні вправи, спрямовані на 

збільшення гнучкості. 
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 6. Розібратися в основах технології правильного виконання та навчання 

найбільш розповсюджених вправ силової спрямованості.    

 7. Освоїти рекомендації з правильного дихання.    

 8. Вправи з фітболом. 

Контрольні питання 

          1. Перед якими видами рухової активності слід виконувати розтягування 

безпосередньо після завершення розминки? 

          2. Назвати недоліки баллістичних розтягувань порівняно зі статичними 

розтягуваннями. 

          3. Які позитивні зміни відбуваються в організмі тих, хто займається під 

час розминки? 

          4. Які статичні вправи щодо збільшення гнучкості підійдуть для 

тренування м’язів-розгиначів стегна? 

          5. Які вправи із власною вагою дозволяють збільшити силу м’язів- 

розгиначів стегна? 

 6. Які динамічні вправи щодо збільшення гнучкості спрямовані на 

розтягування м’язів-розгиначів стегна? 

 7. Які вправи з фітболом можна використати для активного тренування 

(концентричні скорочення) розгиначів стегна? 

 8. Які чинники визначають рівень гнучкості людини?  

 9. Розказати про користь вправ на вдосконалення гнучкості для 

тренувальної програми. 

 10. У яких випадках необхідно використовувати важкоатлетичний пояс? 

 11. Умови і способи здійснення страхування під час виконання вправ 

силового спрямування.  

 12. Загальні рекомендації щодо техніки виконання силових вправ. 

          Література: [4, 6, 9, 12–14, 18, 20, 21–23, 25, 29–34].  

 

Практичні заняття № 3–4  
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Тема.  Технології проведення тренувальних занять. Удосконалення сили 

та витривалості          

 Мета: вивчити основні технології вправ силового та аеробного спрямувань 

Завдання до теми 

          1. Учитися правильному виконанню та методиці навчання найбільш 

розповсюджених вправ силового спрямування. 

          2. Ознайомитися з умовами страхування під час виконання вправ 

силового спрямування. 

          3. Учитися виявляти та виправляти найбільш розповсюджені помилки під 

час виконання вправ. 

          4. Освоїти рекомендації з правильного дихання під час виконання вправ. 

          5. Записати у зошит для практичних занять розучувані вправи. 

 6. Ознайомитися з рекомендаціями щодо безпечної участі у тренувальних 

заняттях аеробного спрямування. 

 7. Визначити види рухової активності аеробного спрямування, якими 

можна займатися без тренажерів. 

 8. Ознайомитися з основами безпеки та аспектами досягнення 

ефективності групових занять аеробного спрямування. 

Контрольні питання 

          1. Якою має бути кратність, інтесивність та тривалість занять аеробного 

спрямування? 

          2. Що ви можете розповісти про питний режим під час тренувальних 

занять? 

          3. Для чого робляться зміни програми тренування? 

          4. Методика проведення тренувальних занять аеробного спрямування з 

використанням тренажерів (бігова доріжка, степпер, еліптичний тренажер, 

стаціонарні велотренажери, гребний тренажер). 

 5. Методика проведення тренувальних занять аеробного спрямування без 

використання тренажерів (ходьба, біг, плавання, аеробіка, аквааеробіка тощо). 
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          6. Розказати про вибір відповідного одягу, взуття, підготовчої та 

заключної частини аеробного тренувального заняття. 

 7. Пояснити, якою є правильна техніка дихання під час виконання вправ 

силового спрямування. 

 8. Надати інформацію щодо страхування під час виконання вправ 

силового спрямування (зі штангою спереду, позаду на плечах, кількість 

страхуючих, використання спеціальних команд під час страхування). 

 9. Надати рекомендації щодо використання важкоатлетичного пояса. 

 10. Типи та ширина хватів різних типів штанг, гантелів, руків’я.   

 11. Під час виконання яких вправ потрібне страхування? 

 12. Розповісти про фази підйому штанги на груди. 

 13. Яка перша дія під час використання бігової доріжки? 

14. Загальні рекомендації щодо безпечної участі у руховій активності 

аеробного спрямування.    

 15. Методика проведення тренувальних занять аеробного спрямування з 

використанням і без використання тренажерів.    

          Література: [4, 12–14, 18, 20, 21–24, 25, 29–34]. 

 

Практичні заняття № 5–7  

Тема. Розробка тренувальних програм силового спрямування 

          Мета: ознайомитися з процесом розробки безпечних і ефективних 

тренувальних програм силового спрямування. 

Завдання до теми 

          1. Повторити основні принципи тренувального процесу. 

          2. Визначити складові частини тренувальної програми силового 

спрямування. 

          3. Визначити основні завдання тренувальної програми силового 

спрямування.  

          4. Освоїти спосіб класифікації рівня фізичної підготовленості тих, хто 

займається. 
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        5. Установити чинники, які сприяють вибору вправ. 

 6. Ознайомитися з чинниками, які впливають на кратність занять. 

 7. Установити основні та допоміжні вправи силового спрямування. 

 8. Установити послідовність виконання вправ. 

 9. Ознайомитися з правилами чергування різних силових вправ для різних 

частин тіла. 

 10. Дослідити чинники, які впливають на встановлення тренувального 

навантаження (величини та кількості повторень). 

 11. Вивчити рекомендації, які необхідно враховувати під час оцінювання 

силових здібностей. 

Контрольні питання 

          1. Розказати, як визначити повторний максимум. 

          2. З якою метою визначають повторний максимум? 

          3. Назвати чинники, що визначають об’єм тренувального навантаження.   

          4. Розказати про тривалість інтервалів відпочинку. 

 5. Що таке варіативність фізичного навантаження? 

 6. Як часто потрібно варіювати фізичне навантаження? 

 7. З якою метою необхідно збільшувати тренувальні навантаження? 

 8. Наскільки необхідно збільшувати силові навантаження, щоб силове 

тренування залишалося ефективним? 

          Література: [12–14, 18, 20, 21–24, 25, 29–35]. 

 

Практичні заняття № 8–10 

Тема. Розробка тренувальних програм. Аеробна витривалість 

Мета: навчитися розробляти тренувальні програми аеробної витривалості 

з  урахуванням індивідуальних цілей тих, хто займається.  

Завдання до теми 

          1. Учитися визначати режим, кратність, тривалість і інтенсивність занять 

аеробного спрямування. 
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 2. Зрозуміти, як співвідносяться між собою вищеозначені компоненти та 

як впливають на результат тренувальної програми. 

          4. Учитися розраховувати інтенсивність занять фізичними вправами (з 

використанням ЧСС, цільова ЧСС). 

          4. Принципи специфічності та поступовості в аеробному тренуванні. 

          5. Освоїти типи програм аеробних вправ (тривале низькоінтенсивне, 

високоінтенсивне, інтервальне, колове, перехресне тренування, комбіноване, 

вправи для поясу верхніх кінцівок). 

 

Контрольні питання 

          1. Значення розминки та заключної частини у занятті, спрямованному на 

збільшення аеробної витривалості. 

          2. Розкрити методику проведення тривалих низькоінтенсивних вправ. 

          3. Принцип поступовості у тренувальних заняттях аеробного 

спрямування. 

          4. Розказати про інтервальне тренування. 

 5. У яких програмах може бути використане колове тренування? 

 6. У чому переваги перехресного тренування? 

 7. Які переваги комбінованого аеробного та силового тренування?  

          Література: [1, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 19, 21–24, 26, 29, 30–34]. 

 

Практичні заняття № 11–12 

Тема. Програма швидкісного тренування 

          Мета: навчитися розробляти програми пліометричного та швидкісного 

тренування. 

Завдання до теми 

          1. Учитися розробляти безпечні й ефективні програми пліометричного та 

швидкісного тренування. 

          2. Згадати фізіологію та механіку швидкісних і пліометричних вправ. 
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          3. Визначити відповідне обладнання щодо виконання пліометричних 

вправ. 

          4. Учитися обирати вправи та проводити навчання правильної техніки 

виконання швидкісних вправ, а також виявляти найбільш розповсюджені 

помилки. 

 5. Навчатися визначати інтенсивність, кратність, об’єм занять залежно від 

потреб, фізичної підготовленості та цілей тих, хто займається. 

 6. Роглянути чинники безпеки занять пліометричними вправами. 

Контрольні питання 

          1. Пояснити механіку та фізіологію пліометричних і швидкісних вправ. 

          2. У чому різниця і значення пліометричного та швидкісного тренування? 

          3. Яке обладнання  рекомендоване для виконання пліометричних вправ? 

          4. Описати нейрофізіологічну модель пліометричної вправи. 

 5. Розкрити зміст циклу розтягування–скорочення. 

 6. Застосування пліометричних вправ у тренувальних програмах. 

 7. Контроль, безпека занять і профілактика травм. 

 8. Протипоказання до занять пліометричними вправами. 

 9. Розминка та поступове збільшення навантаження у швидкісному 

тренуванні. 

 10. Призначення комплексного силового, пліометричного та швидкісного 

тренування. 

          Література: [1, 3, 4, 7, 13, 14, 18, 19, 21–24, 26, 29, 30–34]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Заняття з особами, які мають різні стани здоров’я в онтогенезі. 

Діти препубертатного віку 

          Мета: ознайомитися з програмами рухової активності для дітей 

препубертатного віку. 

Завдання до теми 
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 1. Засвоїти особливості розвитку, специфічні потреби та проблеми дітей 

препубертатного віку.  

           2. Ознайомитися з рекомендаціями щодо занять фізичними вправами з 

дітьми. 

           3. Вивчити особливості тренувальних занять силового спрямування з 

дітьми препубертатного віку. 

4. Визначити чинники попередження травм, пов’язаних із заняттями 

спортом.  

5. Ознайомитися з навчанням дітей препубертатного віку. 

Контрольні питання 

 1. Надати рекомендації щодо проведення тренувальних занять силового 

спрямування з дітьми. 

           2.  Рекомендації для персонального тренера, який займається з дітьми- 

підлітками.             

3. Надати рекомендації щодо занять силовими вправами з дітьми 

препубертатного віку. 

4. Який вплив мають силові вправи на розвиток і здоров’я дітей? 

           Література: [1, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема. Заняття ФВ з особами похилого віку 

Мета: ознайомитися з модифікаціями програм занять фізичними 

вправами з особами похилого віку залежно від особливостей стану організма 

Завдання до теми 

          1. Визначити оздоровчий ефект занять фізичними вправами для осіб 

похилого віку. 

          2. Ознайомитися з рекомендаціями щодо занять силовими, аеробними 

вправами з особами похилого віку. 

          3. Визначити особливості стану організма осіб похилого віку. 
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          4. Дослідити питання безпеки і комфорту на заняттях з особами похилого 

віку. 

Контрольні питання 

          1. Пояснити позитивний вплив аеробного тренування на осіб похилого 

віку. 

          2. Висвітлити оздоровчу дію силового тренування на організм осіб 

похилого віку. 

          3. Коротко розказати про найпоширеніші захворювання в осіб похилого 

віку (серцево-судинні, діабет, новоутворення, артрит, депресія, болі у хребті, 

надлишкова маса тіла тощо). 

 4. Програмування занять для осіб похилого віку з урахуванням медичного 

скринінгу. 

Література: [1, 2, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

Практичне заняття № 15 

Тема. ФВ для вагітних жінок            

Мета: ознайомитися з позитивним впливом рухової активності щодо 

 перебігу вагітності. 

Завдання до теми 

1. Вивчити реакцію плоду на регулярну рухову активність вагітних. 

           2. Освоїти способи і методику проведення вправ без предметів. 

 3. Визначитися щодо протипоказань занять фізичними вправами жінок у 

період вагітності.  

 4. Ознайомитися з рекомендаціями для занять фізичними вправами. 

Контрольні питання 

          1. Розказати про пристосування до фізіологічних і механічних змін у 

період вагітності (зміни функції дихальної, скелетно-м’язової, 

терморегуляційної систем, метаболізма). 

  2. Наведіть приклади рухів, корисних для жінок у період вагітності. 

  Література: [1, 4–8, 15–17, 25, 27]. 
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Практичне заняття № 16 

Тема. Заняття ФВ у разі порушень обміну речовин і харчування 

Мета: ознайомитися з особливостями програмування занять щодо осіб з 

порушеннями обміну речовин. 

Завдання до теми 

1. Визначити особливості добору вправ і програмування занять для осіб з 

ожирінням, надлишковою масою тіла, діабетом, хворих на гіперліпідемію. 

2. Розробити стратегії змін стилю життя (дієта, рухова активність, зміна 

поведінки, підтримка зміни стилю життя тощо) щодо покращення стану 

здоров’я осіб з порушеннями обміну речовин. 

3. Засвоїти метод каліперметрії для оцінювання вмісту жирової тканини в 

тілі людини. 

4. Освоїти особливості програми аеробного, силового тренування, на 

розвиток гнучкості. 

5. Ознайомитися з особливостями занять фізичними вправами з особами, 

які мають надлишкову масу тіла (чутливість до перегріву, обмежена 

рухливість, перенавантаження на суглоби, порушення постави і рівноваги, 

гіперпное, диспное). 

6. Учитися вибирати вправи та програмувати заняття для осіб, хворих на 

цукровий діабет. 

Контрольні питання 

1. Назвати чинники, що впливають на порушення обміну речовин. 

2. Надати загальні рекомендації щодо дієти осіб з порушеннями 

харчування та обміну речовин. 

3. Позитивний вплив занять фізичними вправами у програмі зниження 

маси тіла. 

4. Що таке нервова анорексія та булімія? 

5. Розкажіть про жіночу спортивну триаду. 

 6. Причини виникнення та наслідки метаболічного синдрому. 

 7. У чому небезпека захворювання на цукровий діабет? 
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          Література: [1, 4–8, 15–17, 24, 25, 27]. 

 

Практичне заняття № 17 

Тема. Заняття під час захворювань  дихальної та серцево-судинної систем 

Мета: вчитися програмувати та проводити безпечні заняття для осіб із 

захворюваннями серцево-судинної та дихальної систем. 

Завдання до теми 

 1. Засвоїти патофізіологію і чинники ризику гіпертензії, інфаркта 

міокарда, інсульту, захворювань периферичних судин і астми. 

 2. Визначити стадії розвитку різних захворювань. 

3. Учитися підбирати фізичні вправи для занять, спрямованих на 

покращення якості життя тих, хто займається. 

4. Розробити програму для осіб, які перенесли інфаркт міокарда. 

5. Освоїти особливості програмування та компоненти тренувальних 

програм для пацієнтів із захворюванням периферичних судин. 

6. Розглянути особливості занять фізичними вправами та компоненти 

тренувальних програм з особами, хворими на астму. 

Контрольні питання 

1. Хронічна обструктивна хвороба легень і заняття з персональним 

тренером. 

2. Невідкладна медична допомога у разі бронхоспазму під час занять. 

3. Цілі рухової активності для осіб із хворобами периферичних судин. 

          Література: [1, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

 

Практичні заняття № 18–19  

Тема. Реабілітація осіб з порушеннями функції опорно-рухового апарату  

та травмами 

Мета: ознайомитися з рекомендованими рухами і вправми щодо 

відновлення та підтримки порушених функцій опорно-рухової системи різних 

частин тіла. 
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Завдання до теми 

1. Засвоїти основні фази і перебіг процесу відновлення тканин організма. 

2. Визначити завдання кожної фази процеса відновлення тканин. 

3. Установити функції персонального тренера у розв’язанні конкретних 

завдань, пов’язаних із реабілітацією після травм і порушень опорно-рухової 

системи. 

4. Освоїти рекомендовані вправи у разі травм поперекового відділу 

хребта. 

5. Ознайомитися з рекомендованими рухами і вправами у разі ушкоджень 

плечового суглоба. 

6. Освоїти рекомендовані рухи і вправи щодо відновлення ушкодженного 

колінного суглоба. 

 

Контрольні питання 

1. Яких рухів слід уникати клієнту з діагнозом спонділолістез на пізніх 

стадіях захворювання? 

2. Які вправи доцільно рекомендувати для зміцнення м’яза ротатора 

плеча? 

3. Які вправи не слід виконувати після реконструкції передньої 

хрестоподібної зв’язки коліна, відновлюючи силу м’язів ніг? 

4. Хвороби тазостегнового суглоба і рекомендації щодо занять фізичними 

вправами. 

5. Рекомендовані рухи та вправи у разі захворювань на артрити. 

          Література: [1, 2, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

 

Практичне заняття № 20  

Тема. Заняття ФВ для осіб із  ушкодженнями  

і травмами нервової системи 

Мета: визначити особливості програмування занять для осіб з травмами 

спинного мозку, розсіяним склерозом, епілепсією, церебральним паралічем. 
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Завдання до теми 

1. Ознайомитися з етіологією спинномозкової травми, розсіяного 

склерозу, епілепсії та церебрального параліча (ЦП). 

2. Вивчити загальні особливості фізіологічної відповіді на заняття 

фізичними вправами для осіб із зазначеними захворюваннями. 

3. Ознайомитися із запобіжними заходами під час планування і виконання 

програм занять фізичними вправами і руховою активністю. 

4. Учитися розуміти потенційний позитивний вплив регулярних занять 

фізичними вправами на функціональний стан осіб із ушкодженнями нервової 

системи. 

5. Визначити методи оцінювання фізичного стану осіб із зазначеними 

захворюваннями. 

 

 

Контрольні питання 

1. Запобіжні заходи і рекомендації під час проведення оцінювання 

фізичної підготовленості та занять фізичними вправами з хворими на розсіяний 

склероз. 

2. Медична терапія у разі розсіяного склерозу. 

3. Особливості аеробного тренування у разі розсіяного склерозу. 

4. Рекомендації щодо програмування занять для осіб з травмами спинного 

мозку. 

5. Особливості рухової активності та рівня фізичної підготовленості осіб з 

травмами спинного мозку. 

6. Запобіжні заходи та загальні рекомендаціїї щодо проведення 

оцінювання фізичного стану і занять фізичними вправами з хворими на ЦП. 

          Література: [1, 4–8, 15–17, 25, 27]. 

 

Практичні заняття № 21–23 
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Тема. Опитування та первинне оцінювання стану здоров’я тих, хто 

займається 

Мета: оволодіти методиками визначення рівня стану здоровья тих, 

 хто планує займатися фізичними вправами. 

Завдання до теми 

1. Зрозуміти зміст і значення процесу попереднього скринінгу стану 

здоров’я тих, хто планує займатися фізичними вправами. 

2. Учитися встановлювати наявність або відсутність чинників ризику 

розвитку захворювань серцево-судинної системи під час опитування. 

3. На підставі теоретичного матеріалу вивчити та зрозуміти, у яких 

випадках слід спрямовувати клієнтів для додаткового обстеження до лікарів-

спеціалістів. 

4. Опитування, інтерв’ювання, анкетування, оцінювання можливостей 

сумісної діяльності персонального тренера і клієнта, вибір та обговорення цілей 

занять, мотивування та заключення договору між цими особами.  

5. Облік та контроль отриманих даних. Інтерпретація результатів. 

Контрольні питання 

1. Які основні функції й обов’язки персонального тренера на 

попередньому скринінгу здоров’я потенційних клієнтів? 

2. Зміст загального плану здійснення опитування й оцінювання стану 

здоров’я тих, хто займається. 

3. Рекомендації щодо проведення медичного обстеження і тестування. 

Медичний допуск. 

4. Заняття з якими особами потребують обов’язкової участі тренера; 

нагляду лікаря? 

5. Які дії повинен здійснити персональний тренер під час першої зустрічі 

з новим клієнтом? 

6. Які показники попереднього оцінювання стану здоров’я свідчать про 

високий ризик виникнення коронарної хвороби серця? 

          Література: [12–14, 21, 24, 26, 29, 33].  
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Практичні заняття № 24–25  

Тема. Проектування приміщень. Розміщення та обслуговування 

обладнання. Правові аспекти персонального тренування 

Мета: вчитися раціонально розміщувати обладнання, визначати потреби 

у площі приміщень для занять фізичними вправами. Визначити обов’язки щодо 

обслуговування обладнання та прибирання приміщень і обладнання з метою 

забезпечення належних умов для занять фізичними вправами. 

Завдання до теми 

1. Ознайомитися з проектуванням та основними вимогами щодо 

розміщення обладнання. 

2. Учитися особливостям організації переміщення в приміщеннях для 

занять фізичними вправами. 

3. Ознайомитися зі спеціальними рекомендаціями щодо обладнання місць 

занять фізичними вправами в домашніх умовах. 

4. Визначити тренувальні зони для розтягування, силових вправ на 

тренажерах, важкої атлетики, вправ із вільними вагами, для аеробних вправ. 

Контрольні питання 

1. Яка відстань має бути між окремими елементами обладнання? 

2. Які проблеми можуть виникати через неправильну організацію місць 

занять у домашніх умовах? 

3. Якими вказівками слід керуватися під час установлення дзеркал у 

приміщеннях для занять фізичними вправами? 

4. Де доцільно організовувати місця для розтягувань за умови наявності у 

преміщенні іншого тренувального обладання?  

5. Як часто слід проводити чистку та змазування фіксаторів вантажа на 

тренажерах з регульованою вагою обтяжень? 

          Література: [18, 19, 21–24, 26, 27, 28–33]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид контролю Максимальний бал 

Лекції 

відвідування – 10 балів; 

конспект –  5 балів  

 

15 

Поточний і підсумковий контроль 

опитування – 5;  

контрольна робота – 5  

 

10 

Робота студентів на практичних заняттях 

відвідування і підготовка до занять – 50;  

проведення комплексів вправ – 5  

 

55 

Іспит 

теоретичні питання – 10;  

рівень оволодіння вправами – 10   

 

20 

Усього 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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