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1. Загальні положення

1.1. «Положення про розробку силабусу навчальної дисципліни» (далі -  
Положення) в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі -  
Академія) являється складовою частиною системи внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії і встановлює єдині 
вимоги до змісту та оформлення силабусу навчальної дисципліни.
1.2. Положення сформоване з урахуванням нових нормативних документів та 
досвіду провідних закладів вищої освіти. Положення є основою для розробки 
силабусів навчальних дисциплін, містить: структуру силабусу; рекомендації 
щодо розробки кожної структурної частини, рекомендований макет силабусу 
навчальної дисципліни. Метою Положення є підвищення якості освітнього 
процесу за рахунок пояснення студентові суті і форми навчальної дисципліни, 
оптимізації освітнього процесу, як засобу набуття компетентностей.
1.3.Силабус -  це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність 
викладача і студента. У ньому висвітлюються процедури (зокрема, щодо 
deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної 
доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. Об’єктом 
силабусу є навчальна дисципліна. Суб’єктами силабусу є викладач та здобувач 
вищої освіти.
1.4. Силабус навчальної дисципліни дозволяє забезпечити інформаційні умови 
для формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності в Академії 
та здійснюється на принципах прозорості, об’єктивності, академічної 
доброчесності, добровільності.
1.5. Силабус навчальної дисципліни -  це документ, який готується для 
здобувачів вищої освіти з метою пояснення змісту дисципліни, результатів 
навчання, вимог щодо набуття відповідних компетентностей. Силабус 
розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за якими закріплено 
навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти.

II. Структурні елементи силабусу.

1. Титульна сторінка (Додаток 1).
2. Загальна інформація.
3. Анотація дисципліни.
4. Мета та завдання навчальної дисципліни.
5. Результати навчання (компетентності).
6. Організація вивчення навчальної дисципліни.
7. Система оцінювання навчальної дисципліни.



8. Політика вивчення навчальної дисципліни.
9. Рекомендована література.

2.1. Титульна сторінка (назва дисципліни, ОПП, спеціальність, галузь знань, 
рівень вищої освіти).
2.2. Загальна інформація: (назва дисципліни; викладач (прізвище, ім'я, по 
батькові); контактний телефон викладача, E-mail викладача, науковий ступінь, 
вчене звання); формат дисципліни; обсяг дисципліни; графік консультацій).

Для вибіркових дисциплін у силабусі не зазначаються: галузь знань, 
спеціальність, освітньо-професійна програма для яких викладається 
дисципліна; рік навчання, семестр у якому викладається дисципліна. Якщо 
дисципліна викладається протягом двох семестрів, то складається один силабус 
але на наступний семестр він уточнюється в частині розкладу занять, днів 
консультацій за графіком проведення консультацій та календарного плану 
курсу.
2.3. Анотація дисципліни.

Зазначається роль, місце дисципліни у системі підготовки фахівців. Для 
вибіркової дисципліни вказується для якої галузі знань дана дисципліна 
формує професійні компетентності (якщо таке має місце), а також, що обрана 
дисципліна дозволить сформувати індивідуальну освітню траєкторію; 
перераховується які знання та навички студенти отримають під час вивчення 
дисципліни; вказується формат проведення дисципліни.
2.4. Мета та завдання навчальної дисципліни.
Мета навчання -  це:
1) заздалегідь усвідомлений і прогнозований результат освітньої діяльності 
студентів;
2) результат взаємодії викладача й студента, що формується у свідомості 
викладача у вигляді узагальнених уявлень, відповідно до яких відбираються і 
співвідносяться завдання і всі інші компоненти освітнього процесу;
3) відповідь на питання: для формування яких компетентностей* покликана 
служити ця дисципліна?
Отже, мета вивчення дисципліни є системоутворювальним елементом, який 
відіграє вирішальну роль в організації і здійсненні всього процесу навчання. 
Через те, що -  це передбачуваний результат навчання, тому слід визначати і 
формулювати таку мету, у якій відображатимуться освітні перспективи 
студента після вивчення даної дисципліни. Наприклад, зміни в рівні знань 
(теоретичні курси), ступені сформованості практичних умінь (практично- 
орієнтовані курси), у світогляді студентів тощо. Мету навчання рекомендується 
формулювати так, щоб була можливість виміряти ступінь її досягнення, що



зручно робити в інфінітивній формі (навчити виробити сформувати ... 
тощо).
Завдання -  це конкретне вираження мети, відповідь на питання: з чим 
знайомить, чого навчить, що виробляє і розкриває дана дисципліна. Мета і 
завдання формулюються відповідно до робочої навчальної програми. Слід, 
насамперед, підкреслити, що формулювати мету і завдання треба діагностично.

. Діагностично поставлені мета і завдання повинні описувати не абстрактні дії 
(дати ..., розв’язувати ... тощо), а конкретні результати того, хто навчається 
(знати, розуміти, застосовувати тощо).
2.5. Результати навчання (компетентності).

У реальному освітньому процесі Академії результатом навчання є 
компетентності, знання, уміння, навички в межах тієї чи іншої професії, 
розвиток творчої діяльності та ставлень.
Компетентності -  це практичне застосування знань, умінь і навичок, набутих 
у процесі навчання.
Знання в педагогічному сенсі -  це розуміння, збереження в пам'яті і відтворення 
фактів, ідей науки, понять, принципів і правил, законів і закономірностей, 
концепцій, теорій. Засвоєні знання відрізняються повнотою, системністю, 

' усвідомленістю і дієвістю.
Уміння -  це «знання в дії», тобто володіння способами застосування знань на 
практиці.
Навички -  це вміння, доведені до автоматизму внаслідок багаторазового 
повторення. Навик складається з простих прийомів діяльності, але при 
виробленні навичок обов'язково потрібен контроль і регулювання з боку 
викладача.
Ставлення включають в себе оцінні судження та емоційні враження від різних 
боків життя і діяльності.
Творча діяльність забезпечує зародження нових знань, умінь, навичок і 
ставлень.
2.6. Організація вивчення навчальної дисципліни.

Для повної характеристики процесу вивчення навчальної дисципліни 
необхідно вказати ряд ознак: вид заняття (лекції, практичні (семінарські) 
заняття, самостійна робота) та їх загальну кількість годин; ознаки курсу 
вивчення дисципліни (семестр, спеціальність, курс (рік навчання), 
нормативна/вибіркова дисципліна), тематику курсу ( тема, план, форма занять, 
література, завдання (год.), вага оцінки, термін виконання).

У плані вивчення дисципліни рекомендується формулювати теми з 
орієнтацією на зміст робочої навчальної програм. Слід підкреслити, що під час 
вивчення вибіркової дисципліни, студенти вправі очікувати реалізації саме того 
змісту, який заявили при виборі дисциплін. У зв'язку з цим у циклі вибіркових 
дисциплін і плані вивчення дисципліни рекомендується формулювати теми



максимально наближено до прогнозованої реалізації. Цілком очевидно, що 
формулювання вибіркових дисциплін у робочих навчальних планах і силабусі 
повинні не тільки викликати інтерес студентів під час вибору дисципліни, а й 
мотивувати їхню майбутню навчально-пізнавальну діяльність. В плані 
вивчення дисциплін зазначаються форма і методи навчання з кожної теми 
навчальної дисциплін.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи занять: 
формування компетентностей, розвитку компетентностей, перевірки та/або 
оцінювання досягнення компетентностей, корекції основних компетентностей, 
комбіновані заняття. Також формами організації освітнього процесу можуть 
бути екскурсії, віртуальні подорожі, заняття, семінари, конференції, форуми, 
брифінги, квести, інтерактивні заняття (заняття дискусійна група, заняття з 
навчанням одних студентів іншими), інтегровані заняття, проблемні заняття, 
відеозаняття, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Методи організації та здійснення навчальної діяльності -  це сукупність 
методів, спрямованих на передачу і засвоєння знань, формування умінь і 
навичок: словесні, наочні і практичні методи навчання. Для формувань уміння 
та навичок застосовуються такі методи навчання:
-вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж);
-наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);
-практичні (різні види вправляння, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики);
-пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який 
передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;
-репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за 
зразком;
-метод проблемного викладу;
-частково-пошуковий або евристичний;
-дослідницький.
2.7. Система оцінювання навчальної дисципліни.

В умовах Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) оцінювання 
рівня успішності студентів з кожної навчальної дисципліни поділяється на 
поточний і підсумковий контроль. Оцінювання рівня успішності студентів в 
Академії проводиться відповідно до «Положення про рейтингову систему 
оцінювання набутих знань та вмінь здобувачами другого (магістерського) рівня 
вищої освіти, її критерії і правила». Для ефективної перевірки рівня знань 
засвоєння студентами знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни 
використовують різні методи і форми контролю;
1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні, запитання 

у вигляді проблеми, індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;



2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод графічного контролю;
5) метод програмованого контролю.
Поточний контроль успішності студентів -  це систематична перевірка знань 
студентів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях Відповідно до 
розкладу та відповідно до робочої програми. Проводиться викладачем, що веде 
дисципліну, безпосередньо під час її вивчення. Його мета -  систематична 
перевірка розуміння та засвоєння теоретичного навчального матеріалу, уміння 
використовувати теоретичні знання при виконанні практичних завдань тощо. 
Можливості поточного контролю надзвичайно широкі: мотивація навчання, 
стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, диференційований підхід до 
навчання, індивідуалізація навчання тощо. У робочій навчальній програмі 
дисципліни, а при потребі і в силабусі, конкретно визначаються методи 
поточного контролю: усний контроль (під час опитування, бесіди, доповіді, 
читання тексту, повідомлення на задану тему та ін.); письмовий контроль 
(контрольна робота/тест у письмовій формі, виклад матеріалу на задану тему в 
письмовому вигляді тощо); комбінований контроль; презентація СРС; 
практичний контроль (під час практичних робіт, під час усіх видів практики); 
спостереження, як метод контролю; тестовий контроль; графічний контроль; 
програмований контроль; проблемні ситуації та ін. Поточний контроль 
здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей 
теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що вивчається 
та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які 
студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури практичного 
заняття. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль 
теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки 
підготовленості студента до заняття. В процесі поточного контролю оцінюється 
самостійна робота студента щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння 
навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, 
дослідницької роботи та ін.
Підсумковий контроль -  контроль навчальних досягнень студентів з метою 
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться 
в період проміжної атестації у формі іспиту (якщо дисципліна вивчається 
впродовж декількох академічних періодів, то підсумковий контроль може 
проводитися за частиною дисципліни, вивченої в даному академічному 
періоді). Мета підсумкового контролю -  виявити засвоєння навчальної 
дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту 
навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо. Підсумковий контроль 
здійснюється у формі складання іспитів диференційованих заліків або заліків 
відповідно до освітньої програми, індивідуального плану студента і робочого



навчального плану, розроблених на основі стандарту спеціальності. На цьому 
етапі підводиться, зазвичай, підсумок вивчення дисципліни, визначаються 
можливості переходу до наступного етапу навчання.
Підсумковий контроль:
-у формі заліку здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на 
останньому контрольному занятті;
-у формі диференційованого заліку, іспиту -  за розкладом заліково- 
екзаменаційної сесії.
До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі 
передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторы навчальні заняття 
та при вивченні модулів набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 
Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, вносяться 
корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати 
академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для студентів, які 
пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 
відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. Форми 
проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 
контроль теоретичної та практичної підготовки. Розділ «Система оцінювання 
курсу» повинен містити пояснення мінімальної та максимальної кількості балів, 
що присвоюється студентам при засвоєнні дисципліни, окремо за поточну 
діяльність та за результатами підсумкового модульного контролю. Основні 
вимоги до оцінки: об’єктивність, гласність і ясність, дієвість, всебічність, 
значимість і авторитетність. Оцінка навчальних досягнень студентів за всіма 
видами контролю - поточний і підсумковий контроль успішності -  
здійснюється за рейтинговою системою оцінювання знань.
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 
усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за 
поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок 
за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)

4-бальна 200- 4-бальна 200- 4- 200- 4- 200-
шкала бальна шкала бальна бальна* бальна бальна бальна

шкала шкала шкала шкала шкала шкала



5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135

4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134

4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132

4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131

4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130

4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128

4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127

4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126

4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124

4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123

4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122

4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120

4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше
3

Недос
татньо

4,52 181 3,99 160 3,47 139

4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 
балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 
шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох 
знаків після коми. *
Оцінювання самостійної роботи студентів. 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.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом

(диференційованим заліком))

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83

4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80

«4» 60-69



«з» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як 
сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий 
контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

2.8. Політика вивчення навчальної дисципліни.
Пропущені заняття (лікарняні, мобільність і т.д.), невиконані завдання, 

плагіат, академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 
здобувачами освіти передбачає:
-самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей);
-посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відомостей;
-дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
-надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
2.9. Рекомендована література.

Основна література 
Допоміжна література 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
У списку літератури рекомендується виділяти літературу для обов'язкового 

і додаткового вивчення. Список основної та допоміжної літератури (80 % 
базової літератури за останні 5 років, оформлення згідно ДСТУ 8302:2015

*«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)).
Наявність інформаційних (електронних та інтернет) ресурсів.

III. Загальні технічні вимоги до оформлення силабусу:

1. Обсяг силабусу становить 3-4 сторінки комп'ютерного тексту.
2. Шрифт: Times New Roman.
3. Розмір шрифту: 14.
4. Інтервал: одинарний.
5. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве і ліве поле - 2 см.



6. Нумерація сторінок: внизу сторінки; вирівнювання: від центру.

IV. Порядок затвердження, періодичного перегляду (удосконалення)
силабусу навчальної дисципліни.

Проект силабусу навчальної дисципліни розглядається на засіданні 
кафедри, ЦМР та затверджується завідувачем кафедри. Силабус навчальної 
дисципліни потрібно щорічно оновлювати в частині всіх компонентів, крім 
мети (цілей) і програмних навчальних результатів.
Підставою для оновлення силабусу можуть виступати:
- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та / або викладачів 
дисципліни;
- ініціатива здобувачів освіти шляхом звернення до гаранта освітньої програми;
- результати оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни;
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і / або інших 
ресурсних умов реалізації силабусу;
- результати обов’язкового опитування студентів про враження від вивчення 
начальної дисципліни.

V. Прикінцеві положення

5.1. Силабуси навчальних дисциплін затверджуються засіданням кафедри разом 
з робочими програмами навчальних дисциплін, розміщуються в електронній 
системі Академії, зберігаються на кафедрах в роздрукованому вигляді та 
електронному.
5.2. Силабуси навчальних дисциплін запроваджуються як обов’язкова складова 
комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни з 2020- 
2021 навчального року.
5.3. Це Положення набирає чинності з дати затвердження Вченою радою 
Академії.
5.4. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і затверджуються 
Вченою радою Академії та вводяться в дію наказом ректора.

Проректор з
навчально-методичної роботи 
к.м.н.

Виконавець: Орленко Н. Ф.
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1. Загальна інформація

Назва дисципліни

Викладач (-і)

Контактний телефон викладача

E-mail викладача

Формат дисципліни Нормативна/вибіркова

Обсяг дисципліни

Посилання на сайт дистанційного 
навчання

Консультації

2. Анотація навчальної дисципліни

3. Мета та цілі навчальної дисципліни

4. Результати навчання (компетентності)

5. Організація вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Ознаки курсу

Семес Спеціальність Курс (рік Нормативний/вибірковий
тр навчання)

Тематика курсу

Тема,
план

Форма заняття Література Завдання, * Вага оцінки
год

Термін
виконання



Змістовний модуль 1

Наприклад
П-51

Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу

Загальна 
система 
оцінюванн 
я курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 
оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. 
Для ефективної перевірки рівня знань засвоєння студентами знань, умінь і 
навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми 
контролю:
6) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні, запитання 

у вигляді проблеми, індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване;
7) метод письмового контролю;
8) метод тестового контролю;
9) метод графічного контролю;
10) метод програмованого контролю.

Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.

Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену 
(диф.заліку, заліку) (письмово, усно). Для дисциплін, формою підсумкового 
контролю яких є залік:

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються 
усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати 
оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені 
за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за 
поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок 
за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали 
за Таблицею 1.

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135

4,92 197 4,4 176 Д 87 155 3,35 134

4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133



4,87 195 4,35 174 3,82 153 з,з 132

4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131

4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130

4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128

4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127

4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126

4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 ■ 124

4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123

4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122

4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120

4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше
3

Недос
татньо

4,52 181 3,99 160 3,47 139

4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості 
балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, 
шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох 
знаків після коми.

Оцінювання самостійної роботи студентів. 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.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом

4- 120- 4- 120- 4- 120- 4-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна

120-бальна



шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29' 79

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше
і

Недостатньо

4,54 109 3,99 96 3,45 83

4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80

«4» 60-69

«3» 50-59
Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як 
сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий 
контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до
письмової
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні
заняття

ш.
Модуль 1



Аудиторна робота

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2

Т1-4 сума Т5-8....

Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20

Тест -  10 Тест -  10

Робота на парах -  5 Робота на парах -  5

Реферат -  15 Реферат -  15

50

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума 
оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, 
письмове опитування, тести, перевірка ідентифікації 
мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.

7. Політика курсу

Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані 
при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 
практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 
передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 
50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.

3. Рекомендована література

Викладач


