
 
 

МІНІСТЕРСТВО   ОХОРОНИ   ЗДОРОВ’Я   УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   МЕДИЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ  
 

НАКАЗ 

04.09.2019 м. Лиман № 405 
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На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 
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НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Методичні рекомендації з розроблення робочих 
програм навчальних дисциплін (додаток). 

2. Запровадити рекомендовану форму робочої програми навчальної 
дисципліни, починаючи із 2019-2020 навчального року. 

3. Завідувачам кафедр, головам методичних комісій забезпечити 
розробку робочих програм навчальних дисциплін у відповідності з 
методичними рекомендаціями. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Перший проректор, 
д.мед.н., професор О.І. Герасименко 

 

 



 

Додаток до наказу від 04.09.2019 р. № 405 

Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін  

(затверджено рішенням Вченої ради від 29.08.2019 р., протокол № ___) 

1. Загальні положення 

1.1. Методичні рекомендації (далі Рекомендації) розроблено з метою встановлення 
єдиних норм і вимог до структури, змісту та оформлення робочих програм навчальних 
дисциплін (РПНД), визначення алгоритмів їхньої розробки та оновлення. 

1.2. Рекомендації укладено з урахуванням Рекомендацій до структури  та змісту 
РПНД (додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 №1/9-

434), не суперечать чинному законодавству й нормативній базі забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти. 

1.3. Рекомендації розроблені для використання кафедрами, методичними комісіями, 

деканатами, іншими підрозділами Донецького національного медичного університету 
(далі Університет), що забезпечують підготовку фахівців за освітніми ступенями 
бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньої-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста. 

1.4. РПНД є нормативним документом Університету і розробляється кафедрою для 
кожної навчальної дисципліни на основі навчального плану освітньої 
(професійної/наукової) програми підготовки фахівців. Варто дотримуватись загального 
обсягу РПНД від 5 до 20 сторінок з урахуванням обсягу дисципліни. 

1.5. РПНД за своїм змістом є документом, що визначає конкретний зміст 
навчальної дисципліни, знання, уміння та інші компетентності, яких має набути 
здобувач вищої освіти відповідно до вимог стандартів вищої освіти та освітньої 
програми; встановлює алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни з 
урахуванням міждисциплінарних зав’язків, шо виключає дублювання навчального 
матеріалу (при вивченні спільних для різних дисциплін проблем), організаційні форми 
вивчення та обсяги різних видів навчального навантаження студентів, лікарів-інтернів, 
слухачів, (аспірантів); необхідне методичне забезпечення і технологію оцінювання їх 
знань. 

1.6. До складу розробників (авторів) РПНД входять науково-педагогічні 
(педагогічні) співробітники кафедри, методичної комісії, які забезпечують викладання 
певної (конкретної) дисципліни. 

1.7. РПНД розглядається і затверджується на засіданні кафедри, методичної комісії 
з відповідного напрямку. Зміст програми навчальної дисципліни узгоджується з 
гарантом освітньої (професійної/наукової) програми (головою методичної комісії з 
відповідного напрямку; перевіряється деканом факультету, де викладається навчальна 
дисципліна) та затверджується  першим проректором (для докторів філософії — 

проректором з науково-педагогічної роботи). 
У випадках, коли до розробки програми залучаються викладачі кількох кафедр, 

необхідним є розгляд на спільному засіданні всіх кафедр, які беруть участь у 
формуванні. 

У випадках, коли програма висувається від кількох кафедр, необхідним є розгляд на 
засіданнях всіх кафедр, які беруть участь у її формуванні. 

1.8. Якщо навчальна дисципліна викладається студентам (аспірантам) різних 
спеціальностей з однаковим змістом, обсягом кредитів та формою підсумкового 
контролю, то розробляється одна РПНД. 

1.9. Якщо навчальна дисципліна викладається студентам, лікарям-інтернам, 
слухачам, (аспірантам) різних спеціальностей з різними обсягами кредитів, формами 
підсумкового контролю, то розробляється відповідна кількість РПНД. 



1.10. Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина РПНД із 
урахуванням вимог п.п. 1.7, 1.8, розподілу аудиторних занять та самостійної роботи за 
відповідними формами. 

1.11. РПНД розробляється на термін дії навчального плану і повністю оновлюється 
у випадках: зміни державних стандартів освіти; затвердження нової редакції освітньої 
програми; внесення змін до навчального плану; впровадження нової навчальної 
технології. 

1.12. Поточні зміни до РПНД у вигляді додатку вносяться щорічно до початку 
нового навчального року при зміні або уточненні: програми навчальної дисципліни, 
завдань для самостійної роботи, системи контролю та оцінювання знань, 
рекомендованих джерел інформацій тощо. Зміни затверджуються на засіданнях 

кафедри і погоджуються з гарантом освітньої (професійної/наукової) програми 
(головою методичної комісії відповідного напрямку) і додаються до основної 
програми. 

1.13. Плани практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних занять 
розробляються (уточнюються) щорічно до початку нового навчального року у вигляді 
окремого додатку до РПНД кожним викладачем (колективом викладачів), які 
працюватимуть за даною програмою і затверджуються на засіданні кафедри 
(методичної комісії). 

1.14. РПНД викладається українською мовою та оприлюднюється на сайті 
Університету. Для дисциплін, які викладаються іноземними мовами, РПНД 

виконується (затверджується та оприлюднюється) двома мовами – українською та 
мовою викладання. 

1.15. Робочі програми навчальних дисциплін не є об’єктами авторського права та 
інтелектуальної власності, що випливає із ст. 8 Закону України про авторське право та 
суміжні права. 

 

 

2. Структура та зміст робочої програми 

2.1. РПНД оформлюється за формою, наведеною у додатку 1, і має наступну 
структуру: 

• титульна сторінка; 
• опис навчальної дисципліни; 
• мета та завдання навчальної дисципліни; 
• результати навчання за дисципліною; 
• структура навчальної дисципліни; 
• програма навчальної дисципліни; 
• контроль навчальних досягнень; 
• навчально-методична картка дисципліни: рекомендовані джерела; 
• додаткові ресурси. 

2.2. Назва кафедри наводиться у родовому відмінку, без лапок (наприклад, 
Кафедра анатомії людини). 

Назва навчальної дисципліни наводиться у називному відмінку, в лапках, 
прописними літерами, наприклад: «СТОМАТОЛОГІЯ» 

Оформлення титульної сторінки робочої програми навчальної дисципліни 
здійснюється з урахуванням наступних особливостей: 

• для дисциплін, які включені до навчальних планів, що запроваджені із 2016 
року, шифри та назви галузі знань, код і найменування спеціальності вказуються у 
відповідності до Постанови КМ України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 



вищої освіти» (зі змінами та доповненнями); 
• для дисциплін, які включені до навчальних планів, що запроваджені до 2016 

року, шифри та назви галузі знань, код і найменування напряму підготовки 
вказуються у відповідності до Постанови КМ України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про 
перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». 
код та назва спеціальності наводяться у відповідності до Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 зі 
змінами та доповненнями, наприклад: 
«221 Стоматологія»; 
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п  

Якщо розробляється одна РПНД для студентів/аспірантів різних спеціальностей, які 
навчаються за планами, запровадженими із 2016 року, то додатково заповнюється 
графа «Освітня програма». 

Позиція «Освітній рівень» вказується у відповідності до ст. 5 Закону України «Про 
вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII зі змінами та доповненнями, наприклад: 
«перший (бакалаврський)», «другий (магістерський)», «третій (освітньо-науковий»); 
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran77#n77  

Позиція «Освітня програма» наводиться у відповідності до переліку освітніх 
програм, затверджених Вченою радою ДНМУ. 

Позиція «Спеціалізація» заповнюється за умови, що дисципліна входить до 
спеціалізованого (профільного, вибіркового) блоку дисциплін навчального плану. 

Якщо виникає потреба у розробці окремої робочої програми змістового модуля 
навчальної дисципліни, то на титульній сторінці зазначається назва дисципліни та 
назва змістового модуля. 

Приклад: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії». 
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Університетські студії». Змістовий модуль 
«Вступ до спеціальності» 

2.3. При заповненні другої сторінки РПНД у позиції «Викладач» вказуються всі 
педагогічні, науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання певної 
(конкретної ) дисципліни у відповідному навчальному році за цією програмою.  
2.4. При заповненні розділу 1 РПНД - «Опис навчальної дисципліни» слід зазначати 
загальну кількість кредитів, годин, змістових модулів, визначених навчальним планом.  

У полі «Статус дисципліни» зазначається статус даної дисципліни: обов’язкова чи 
вибіркова. Статус обов´язкових мають дисципліни, що є обов´язковими хоча б для 
однієї освітньої програми. 

Якщо програма розробляється для окремого змістового модуля, то після заповнення 
загального опису навчальної дисципліни додаються поля опису змістового модуля 

Приклад: 
РПНД «Університетські студії». Змістовий модуль «Вступ до спеціальності» 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 
формами нявчання 

денна заочна 

Університетські студії 
Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 1 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/paran77#n77


Семестр 1 2 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 3 

Обсяг кредитів 2 2 4 

Обсяг годин, в тому числі 60 60 120 

Аудиторні 28 28 16 

Модульний контроль 4 4 - 

Семестровий контроль - - - 

Самостійна робота 28 28 104 

Форма семестрового контролю залік залік 

Змістовий модель «Вступ до спеціальності» 

Курс 1 1 

Семестр 1 2 1 

Обсяг кредитів - 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: - 60 60 

Аудиторні - 28 8 

Модульний контроль - 4 - 

Семестровім контроль - - - 

Самостійна робота - 28 52 

Форма семестрового контролю - - 

 

Також слід зазначити передумови для вивчення дисципліни (наприклад, перелік 
дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів 
навчання тощо). 

2.5. При заповненні розділу 2 РПНД - «Мета та завдання навчальної 
дисципліни», слід враховувати, що: 

Для обов´язкових дисциплін у цьому пункті варто стисло зазначити місце 
навчальної дисципліни в освітній програмі.  Для вибіркових дисциплін може бути 
наведено коротке пояснення можливостей та переваг, які надає вивчення дисципліни. 
формулювання мети та завдань дисципліни має корелювати із визначеними освітньою 

програмою загальними та спеціальними компетентностями та програмними 
результатами навчання, для формування яких використовується ця навчальна 
дисципліна. 

• обсяг тексту мети не повинен перевищувати 300 символів: 
• завдання мають вказувати, на досягнення яких саме компетентностей студента, 

лікаря-інтерна, слухача спрямована дана дисципліна, враховуючи матрицю 
відповідності програмних компетентностей компонентам (навчальним дисциплінам) 
освітньої програми, зазначених в описі освітньої (професійної/наукової) програми; З 
повним переліков затверджених освітніх програм можна ознайомитися на сайті 
університету за посиланням: https://dnmu.edu.ua/osvita/derzhavnyi-standart-
vyshchoi-osvity. Зверніть увагу на те, що в університеті йде навчання сама за 
освітньо-професіним рівнем магістра!!! 

• діяльність (робота) студентів у Центрах компетентностей спрямована на 
отримання вмінь, набуття практичних навичок при формуванні (розширення та/або 
поглибленні) спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, необхідних для 
майбутніх фахівців певної галузі. 

2.6. При заповненні розділу З РПНД - «Результати навчання за дисципліною», 

слід враховувати матрицю забезпечення програмних результатів навчання 
відповідними компонентами — (навчальними дисциплінами) освітньої програми, 
зазначених в описі освітньої (професійної/наукової) програми. 

https://dnmu.edu.ua/osvita/derzhavnyi-standart-vyshchoi-osvity
https://dnmu.edu.ua/osvita/derzhavnyi-standart-vyshchoi-osvity


Залежно від рівня вищої освіти, мети вивчення навчальної дисципліни та її характеру 
(загальна / професійна підготовка; теоретична / практична підготовка), змісту завдань 
потрібно сформулювати результати навчання. Компетентністний підхід передбачає 
саме таку форму опису змісту навчальної дисципліни замість традиційного розкриття 
змісту кожної теми. 

 

Формулювання результатів навчання здійснюється із використанням активних 
дієслів (знати, вміти, прийняти рішення, використати, проаналізувати тощо). Детальні 
рекомендації див.: наказ МОН України від 01.06.2016р. № 600 і «Розроблення освітніх 
програм: методичні рекомендації» /Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. 
Рашкевич, Ж.В. Таланова: за ред. В.Г. Кременя. — Київ: НВЦ «Пріоритети», 2014. — 

120 с. 
2.7. У роздл:4 РПНД - «Структура навчальної дисципліни», зазначаються 

тематичні плани всіх змістових модулів навчальної дисципліни, що виключає 
дублювання навчального матеріалу. 

 кількість змістових модулів та тем визначається розробниками програми 
самостійно, виходячи із поставлених завдань вивчення дисципліни та 
запланованих програмних результатів навчання; 

 розподіл годин на вивчення тем визначається розробниками програми 
самостійно, виходячи з обсягу кожної теми та складності її засвоєння; 

 

Окремо враховується, за наявності, розподіл годин за заочною формою навчання. 
2.8. Розділ 5 РПНД — «Програма навчальної дисципліни» повинна містити 

анотацію (перелік та/або короткий опис основних питань, ключові слова тощо) кожної 
теми змістового модулю дисципліни із зазначенням посилань на рекомендовані 
(основні/додаткові) джерела та додаткові ресурси (за наявності). 

2.9. У розділі 6 — «Контроль навчальних досягнень», вказуються види 
робіт/діяльності студента, лікаря-інтерна, слухача, за якими буде оцінюватись рівень 
досягнення результатів навчання, форми проведення їх контролю (з урахуванням 
уніфікованої Системи оцінювання навчальних досягнень студентів Університету) та 
критерії оцінювання. (Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (види 
діяльності, форми проведення контролю та критерії оцінювання) визначається 
кафедрою). 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 
може бути досягнення ним мінімальних порогових оцінок за кожним запланованим 
результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 
трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 
(рейтингової) шкали. 

При описі семестрового (підсумкового) оцінювання зазначається його форма 
(екзамен, залік) та умови допуску. Якщо семестровий контроль проводиться у вигляді 
екзамену, то зазначається форма його проведення (письмова/усна/комбінована) При 
комбінованій формі проведення екзамену зазначається розподіл балів між кожною із 
визначених форм та критерій їх оцінювання. 

Окремо визначається перелік завдань для самостійної роботи студентів, лікарів-

інтернів, слухачів, які будуть перевірятись і оцінюватись до проведення проміжного 
(модульного) та підсумкового (семестрового) контролю, враховуючи відповідну 
кількість годин виділених на опанування даної теми. Зміст самостійної роботи з кожної 
навчальної дисципліни визначається відповідними методичними рекомендаціями. 

2.10. Навчально-методична картка дисципліни, за потреби, укладається окремо по 



кожному змістовому модулю. 
2.11. У розділі основна рекомендована література вказується до 5 

фундаментальних, базових джерел, які наявні у бібліотечних фондах Університету.  
Перелік допоміжної літератури може включати: 
• підручники та навчальні посібники; 
• довідники; 
• стандарти; 
• статті у наукових та професійних періодичних виданнях; 
• хрестоматії; 
• автореферати дисертаційних робіт; 
• інше 

Оформлення списку рекомендованих джерел доцільно здійснювати за 
Національним стандартом України «Інформація та документація. Бібліографічна 
посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015». 

Джерело: http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf 

2.12. У розділі 9 — «Додаткові ресурси», зазначають посилання на електронні 
ресурси, на яких розміщено додаткову інформацію щодо дисципліни (електронний 
навчальний курс, приклади контрольних робіт/екзаменаційних завдань, тематика 
рефератів, методичні вказівки з виконання лабораторних робіт, самостійної роботи 
тощо).  



 

Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний медичний університет 

Кафедра анатомії людини 
 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Перший проректор з 
науково-педагогічної 
роботи 

________________ (ПІБ) 
«___» ________ 2019 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

____________________________________________________ 
(повна назва навчальної дисципліни за навчальним планом) 

для студентів (лікарів-інтернів, слухачів) 
 

 

 

 

 

спеціальності _______________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

освітнього рівня ____________________________________________________________ 
(назва освітнього рівня, ОКР) 

освітньої програми _________________________________________________________ 
(шифр, назва освітньої програми) 

спеціалізації ______________________________________________________________ 
(за наявності)                                                                                  (назва спеціалізації) 

 

 

статус обов’язкова (вибіркова) 

  

  

  

 

 

 

 

 

Краматорськ – 2019 

 



Розробники: 
(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра) 

 

Викладачі: 
(вказати всіх викладачів», які працюють за даною програмою: ПІБ, науковий ступінь, 
вчене звання, посада, кафедра) 

 

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 
________________________________________________________ 

Протокол від __.___. 20___ р. № ___ 

 

Завідувач кафедри ______________________ (ініціали, прізвище) 
 (підпис)  

 

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні методичної комісії  (з 
фундаментальних дисциплін №1 і №2; терапевтичних, хірургічних дисциплін, з 
стоматології) "___"______201__ р. Протокол № ____ 

Робочу програму погоджено з гарантом освітньо- (професійної/наукової) програми 
(головою методичної комісії з фундаментальних дисциплін №1 і №2; терапевтичних, 
хірургічних дисциплін, з 
стоматології)___________________________________________ 

(назва освітньої програми) 
___.______. 20 ___ р. 

 

Гарант освітньо- (професійної/наукової) програми 

(голова методичної комісії 
з фундаментальних 
дисциплін №1 і №2; 
терапевтичних, хірургічних 
дисциплін, з стоматології) 

______________________ (ініціали, прізвище) 
 

 (підпис)  

 

Робочу програму перевірено 

___.______. 20 ___ р. 
Декан факультету ______________________ (ініціали, прізвище) 
 (підпис)  

 

Пролонговано: 
 

На 20__/20__ н.р. ________ (_______________), «__» _________ 20 __ р., протокол №__ 
                                 (підпис)                       (ПІБ) 
 

На 20__/20__ н.р. ________ (_______________), «__» _________ 20 __ р., протокол №__ 
                                 (підпис)                       (ПІБ) 
 

На 20__/20__ н.р. ________ (_______________), «__» _________ 20 __ р., протокол №__ 
                                 (підпис)                       (ПІБ) 
 

На 20__/20__ н.р. ________ (_______________), «__» _________ 20 __ р., протокол №__ 
                                 (підпис)                       (ПІБ)
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Підготовка та проходження контрольних заходів        



Усього        

5. Програма навчальної дисципліни 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, слухачів. 
Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 
• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 

зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, 
логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень 
засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має достатні практичні 
навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 
неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих 
практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає 
поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює 
факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні 
наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні 
теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного 
модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами 
підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового 
модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-бальною 
(традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в Університеті та 
затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види 
робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При цьому на 
одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна відповідь, практичні 
навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 
Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на останньому 

занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 
Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), обчислюється 
середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. 
Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 



Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання 
та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього 
обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на 
заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну 
навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 
 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. 
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 

навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість 
балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 
навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 
терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 
теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового 
модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% 
від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне 
кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів 
дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не 
більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, 
але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьохбальну систему 

та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-
бальній системі 

Оцінка у традиційній 
чотирьохбальній 

шкалі 

Оцінка с системі 
ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
 

Додаткова 

 

9. Додаткові ресурси (за наявності) 
 


