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Методи контролю 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік ( VII семестр 

– денна форма; X семестр – заочна форма навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 
занять в усній та письмовій формах. 

1. Виконання завдань практичних занять - усно. 

2. Контрольна робота (перевірка завдань для самостійної роботи, 

перевірка матеріалів самопідготовки) - письмово.  
Засоби діагностики успішності навчання - Залік складається із двох 

частин: теоретичної та практичної. Мінімальна сума для здачі заліку 61 бал. 

Теоретична частина заліку включає письмове контрольне опитування за 
результатами лекційного курсу та самостійного опрацювання визначених тем. 

Максимально студент за цю частину може отримати 20% від загальної оцінки. 

Практична частина заліку проводиться усно. Студенту пропонується 

продемонструвати виконання масажу спини, нижніх та верхніх кінцівок, 
грудної клітки та живота, назвати показання, застереження та методичні 

особливості. Максимально студент за цю частину може отримати 80% від 

загальної оцінки. В цей показник включено також результат відвідування 
практичних занять (70 балів практичні модулі+10 балів відвідування). 

 

Критерії оцінювання 

 
1. За присутність на практичному 4 годинному занятті - 1 бал. 

Оцінюється: 

10 балів - загально можлива кількість набраних балів у І семестрі. 
8 балів - загально можлива кількість набраних балів у І семестрі. 

2. Контрольна роботи (КР). Заплановано модульну контрольну роботу 

у першому та другому семестрах. 

Оцінюється: 
20 балів - за контрольну роботу, відповіді на 100% запитань 

15 балів – відповіді на 75% запитань 

10 балів - відповіді на 50% запитань 
5 балів - відповіді на 25% запитань 

0 балів – жодної вірної відповіді 

3. Практичні модулі  

o Масаж спини (Т1). 
Оцінюється: 

20 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

15 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не 

достатньо висока. 
10 балів - практичний показ виконано на низькому рівні.  

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  

0 балів - не виконано.  
o Масаж нижніх кінцівок (Т2).  

Оцінюється: 

20 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 



15 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не 
достатньо висока. 

10 балів - практичний показ виконано на низькому рівні.  

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  

0 балів - не виконано.  
o Масаж верхніх кінцівок (Т3). 

Оцінюється: 

15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 
висока. 

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  

0 балів - не виконано.  
o Масаж грудної клітки та живота (Т4). 

Оцінюється: 

15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 
висока. 

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  

0 балів - не виконано.  
o Самомасаж голови, обличчя, спини, грудної клітки, 

жомгроиивота, верхніх та нижніх кінцівок (Т5). 

Оцінюється: 

15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 
10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 

висока. 

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  
0 балів - не виконано.  

o Спортивний масаж: попередній, тренувальний, відновний та 

масаж в передстартових станах  (Т6). 

Оцінюється: 
15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 

висока. 
5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  

0 балів - не виконано 

o Сегментарно-рефлекторний масаж. (Т7). 

Оцінюється: 
15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 

висока. 

5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  
0 балів - не виконано.  

o Лікувальний масаж при травмах та захворюваннях (Т8). 

Оцінюється: 
15 балів практичний показ усіх прийомів, з обґрунтуванням їх особливостей 

10 балів - практичний показ виконано частково. Якість виконання, не достатньо 

висока. 



5 балів - практичний показ виконано на дуже низькому рівні.  
0 балів - не виконано 

 
  Поточне тестування та оцінювання 

Сума 
  Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

V
 с

е
м

 Відвіду- 

вання 
ТІ Т2 ТЗ Т4 КР 

100 
10 20 20 15 15 20 

  Змістовий модуль3 Змістовий модуль 4  

V
І 

се
м

. Відвіду- 

вання 
Т5 Т6 Т7 Т8 КР 

100 
8 10 20 20 22 20 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
68-74 В 

задовільно 
61-67 Е 

35-60 FХ 
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 

 

 


