
 

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи 

Згідно з навчальним планом студентів заочної форми навчання за 

спеціальністю 7.110201 „Фармація” та робочою навчальною програмою з 

«фармацевтичного правознавства» передбачено виконання контрольної 

роботи. 

І. Загальні положення. 

1. Самостійна робота студентів (слухачів) є одним з головних 

елементів навчального процесу за заочною формою. 

2. Більшу частину матеріалу робочої програми дисципліни студент 

(слухач) заочної форми навчання вивчає самостійно в міжсесійний період 

3. Контрольна робота є є обов’язковою до виконання. 

4. Контрольна робота складається з теоретичної частини - кожен 

студент повинен підготувати відповіді на 3 запитання, що входять до 

предмету вивчення навчальної дисципліни «фармацевтичне правознавство». 

5. Тематика контрольних робіт визначається відповідно до 

Тематики контрольних робіт з навчальної дисципліни «медичне 

правознавство», що є додатком Робочої навчальної програми з дисципліни 

«медичне правознавство».  

6. Варіанти контрольних робіт визначаються відповідно до номеру 

студента у групі. 

II. Вимоги до оформлення контрольних робіт 

7. Контрольна робота виконується студентами самостійно на 

стандартних аркушах паперу (формату А – 4) 

a. Обсяг контрольної роботи, що виконується у надрукованому 

вигляді має складати – від 7 до 12 сторінок, із використанням наступних 

вимог: текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація 

– книжкова, поля – 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

8. В кінці роботи необхідно вказати дату написання, власний підпис 

і залишити місце для відмітки викладача про оцінювання контрольної 

роботи.  

9. Виконана контрольна робота скріплюється або прошивається 

разом з титульною сторінкою згідно з наведеним прикладом. 
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10. Допускається виконання контрольної роботи від руки. При 

цьому, відповіді на запитання теоретичної частини необхідно писати 

розбірливо, залишивши місце на полях для зауважень перевіряючого. 

11. Студент має здати контрольну роботу за 2 (два) календарних дні 

до проведення останнього практичного заняття, щоб викладач мав змогу 

перевірити та оцінити його. А вже по закінченню останнього заняття 

підраховується сума балів поточної навчальної діяльності і виставляється 

залік. 

12. У випадку незадовільної оцінки з контрольної роботи з 

навчальної дисципліни «медичне правознаство», контрольна робота 

виконується заново, але вже інший варіант, що визначається викладачем. 

13. Список використаних джерел оформлюється відповідно до 

існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: форма 23, затверджена 

наказом ВАК України 29 травня 2007 року № 342)). 

14. У випадку використання скорочень, то усі скорочення  (за 

винятком загальноприйнятих) можуть бути використані лише після 

згадування повного терміну. 


