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Загальні положення. 

Форми контролю i система оцінювання здійснюються відповідно до вимог 

програми дисципліни та інструкцій про систему оцінювання навчальної 

діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу.  

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою з  дисципліни.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) — 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність — 120 балів (60%), за результатами підсумкового модульного 

контролю — 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей з кожної теми шляхом тестування, написання 

структурованих письмових робіт, структурованій за процедурою контролю 

перевірці практичних навичок.  

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студенту студент набирає певну кількість балів, яка потім конвертується в 

оцінку за традиційною 4 бальною шкалою.  

Система конвертації традиційної системи оцінок у бали:  

Традиційній оцінці «5» відповідає максимальна кількість балів, яку може 

отримати студент при вивченні теми практичного заняття. Оцінки «4» та «3» 

складають у балах відповідно 80% та 60% від максимальної оцінки в балах. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, становить 120. Вона є результатом множення кількості балів, що 

відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за 

індивідуальну самостійну роботу, якщо вона передбачена програмою.  

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні 

модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 

оцінці «3», на кількість тем у модулі.  

Оскільки програмою передбачене обов’язкове виконання індивідуальної 

самостійної роботи студентів з курації хворих, написанню  та захисту історії 

хвороби, то мінімальна оцінка включає може також бали, набрані за 

індивідуальну роботу.   

Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів, набраних 

студентом за поточну навчальну діяльність. Захист історії хвороби проводиться 

у час, відведений для самостійної роботи студента на кафедрі. 

Оцінювання самостійної роботи студентів з підготовки до аудиторних 

практичних занять здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті.  



Оцінювання засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу i не 

входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю.  

 

Оцінювання поточного контролю за предметами:  

Медичний факультет №4, ФПЛ ЗСУ 

Пропедевтика педіатрії 

Модуль 1. Тем – 5. 

«5» - 20-25 б. 

«4» - 16-19 б. 

«3» - 12-15 б. 

«2» - 4 б. 

Мінімальна – 60 балів. ІСРС – 10 балів. 

Модуль 2. Тем – 11. 

«5» - 9-10 б. 

«4» - 7-8 б. 

«3» - 5-6 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 55 балів. ІСРС – 10 балів. 

Модуль 3. Тем – 5. 

«5» - 21-24 б. 

«4» - 17-20 б. 

«3» - 13-16 б. 

«2» - 4 б. 

Мінімальна – 65 балів.  

 

Педіатрія, 4 курс 

Модуль 1. Тем – 11. 

«5» - 9-10 б. 

«4» - 7-8 б. 

«3» - 6 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 66 балів. ІСРС – 10 балів. 

 

Педіатрія, 5 курс 

Модуль 2. Тем – 13. 

«5» - 8-9 б. 

«4» - 6-7 б. 

«3» - 5 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 65 балів. ІСРС – 6 балів. 

Педіатрія, 6 курс 



Модуль 1. Тем – 19. 

«5» - 6б. 

«4» - 4-5 б. 

«3» - 3 б. 

«2» - 1 б. 

Мінімальна – 57 балів. ІСРС – 6 балів. 

 

Стоматологічний факультет 

 

Педіатрія, 4 курс 

Модуль 1. Тем – 4. 

«5» - 25-28 б. 

«4» - 21-24 б. 

«3» - 16-20 б. 

«2» - 6 б. 

Мінімальна – 64 балів. ІСРС –8 балів. 

 

Медико-психологічний факультет  

Пропедевтика педіатрії 

Модуль 1. Тем – 10. 

«5» - 10- 11б. 

«4» - 8-9 б. 

«3» - 6-7 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 60 балів. ІСРС – 10 балів. 

Модуль 2. Тем – 11. 

«5» - 9-10 б. 

«4» - 7-8 б. 

«3» - 5-6 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 55 балів. ІСРС – 10 балів. 

Педіатрія, 4 курс 

Модуль 2. Тем – 12. 

«5» - 9-10 б. 

«4» - 7-8 б. 

«3» - 5-6 б. 

«2» - 2 б. 

Мінімальна – 60 балів.  

 

Педіатрія, 6 курс 

Модуль 1. Тем – 11 + 2 з клінічної психології. 

«5» - 9 б. 



«4» - 7-8 б. 

«3» - 5-6 б. 

«2» - 2 б. 

Клінічна психологія – максимально 12 балів. 

Мінімальна – 55 + 6 = 61бал. ІСРС – 8 балів. 

 

 


