
Пропоновані зміни До Положення «Про організацію навчального процесу у ДНМУ» 

та Положення «Про проведення підсумкового модульного контролю знань студентів 

ДНМУ» 

 

1. Абзац восьмий п. 3.14.3 Положення «Про організацію навчального процесу у 

Донецькому національному медичному університеті» викласти у наступній редакції: 

«Студенти, які не склали іспит (підсумковий модульний контроль) мають право на 

його перескладання не більше двох разів. Перше перескладання не раніше як через три дні 

після завершення заліково-екзаменаційної сесії. Методика першого перескладання 

аналогічна методиці проведення іспиту, підсумкового модульного контролю. Дата другого 

перескладання призначається розпорядженням декана факультету. Друге перескладання 

відбувається комісійно в усній формі. До складу комісії входить представник деканату, 

завідувач кафедри, викладач-екзаменатор. Друге перескладання у осінньому семестрі 

відбувається в зимовий канікулярний період, не пізніше дня початку занять у весняному 

семестрі; у весняному семестрі до початку осіннього (весняного) семестру наступного 

курсу навчання». 

2. Абзац четвертий п. 3.14.4 Положення «Про організацію навчального процесу у 

Донецькому національному медичному університеті» викласти у наступній редакції: 

«Для оцінювання навчальних досягнень студентів під час складання 

семестрового іспиту пропонується: 

• при складанні тестової частини іспиту у відділі якості освіти з використанням 50 

(100) тестових завдань переведення результатів засвоєння отриманих знань у 

студентів здійснюється за наступною шкалою: 

✓ оцінка «5» – не менше 90 (95)% вірних відповідей; 

✓ оцінка «4» – не менше 80 (85)% вірних відповідей; 

✓ оцінка «3» – не менше 70 (75)% вірних відповідей.» 

3. Пункт 24 Положення «Про проведення підсумкового модульного контролю знань 

студентів Донецького національного медичного університету» викласти у наступній 

редакції: 

«24. Для оцінювання навчальних досягнень студентів під час складання 

семестрового іспиту пропонується: 

• при складанні тестової частини іспиту у відділі якості освіти з використанням 50 

(100) тестових завдань переведення результатів засвоєння отриманих знань у 

студентів здійснюється за наступною шкалою: 

✓ оцінка «5» – не менше 90 (95)% вірних відповідей; 

✓ оцінка «4» – не менше 80 (85)% вірних відповідей; 

✓ оцінка «3» – не менше 70 (75)% вірних відповідей.» 


