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1. Загальні положення 

 
1.1. Пропущені студентами практичні заняття та лекції підлягають відпра-

цюванню згідно «Регламенту відпрацювання студентами пропущених 

практичних занять, лекцій та  незадовільних оцінок з навчальних дисциплін на 

кафедрі  гігієни та екології №3» ( далі регламенту)  

1.2. Цим документом регламентується процес відпрацювання пропущених 

занять студентами медичного факультету № 2,3, факультету підготовки лікарів 

для Збройних сил України, російськомовних іноземних громадян, фармацевт-

тичного факультету з обов’язкових теоретичних дисциплін:  

 основи екології на 1 курсі; 

 медицина надзвичайних ситуацій на 2 курсі; 

 гігієна та екологія на 3 курсі; 

 гігієна у фармації на 3 курсі; 

 гігієна та промислова санітарія на 3 курсі; 

 екстремальна медицина на 3 курсі 

 цивільний захист на 4 курсі; 

 гігієна та екологія на 6 курсі; 

 гігієна дітей та підлітків на 6 курсі; 

 комунальна  гігієна на 6 курсі 

1.3. Регламент розроблено відповідно до чинного законодавства  

України, яке базується на Конституції України, законів України “Про освіту”, 

“Про вищу освіту” та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих 

законів, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, Статуту і Правил внутрішнього розпорядку Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця, нормативно-методичних документів 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Університеті, а 

також інших документів, що регламентують його діяльність. 
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1.4. Метою впровадження Регламенту є забезпечення належної якості, 

організації та ефективності навчального процесу, підвищення рівня відпові-

дальності і сприяння зміцненню навчальних дисциплін серед студентів. 

1.5. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у ви-

щих навчальних закладах, лекційні та практичні заняття належать до аудиторних 

занять, відвідування яких є обов'язковим для студентів цих закладів. Проведення 

занять відбувається виключно за розкладом, погодженим з і затвердженим 

проректором з науково-педагогічної роботи.  

1.6. Мета і задачі відпрацювання пропущеного практичного заняття: 

 Підвищення якості практичної підготовки студентів. 

 Наближення фахової підготовки студентів до практичної медицини. 

 Контроль за виконанням студентами необхідних практичних умінь та 

навичок з пропущеної теми. 

2. Порядок відпрацювання пропущених занять 

2.1. Студент зобов'язаний відпрацювати пропущені лекції чи практичні 

заняття (не більше однієї теми за один день), у тритижневий термін після 

його(її) проведення. 

2.2. Наявність „2”  за поточну успішність не позбавляє студента права 

допуску до підсумкового модульного контролю при наявності мінімальної 

кількості балів за поточну діяльність.  

Однак, студент може відпрацьовувати також за своїм бажанням 

незадовільну оцінку («2») з навчальних тем.  

2.3. Відпрацювання пропущених занять здійснюється у повному обсязі 

(година за годину) за попереднім записом на кафедрі у відповідному журналі. 

Кафедра несе відповідальність за рівномірність комплектування груп та визначає 

кількість викладачів для приймання відпрацювань  у певний день.  

2.4. Перевага надається відпрацюванню занять одного змісту та однієї 

теми з групою студентів. 
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2.5. Відпрацювання студентами пропущених практичних занять та 

незадовільної оцінки («2») проводиться за відповідним графіком. 

2.6. Зазначений графік передбачає не менше 3 годин на тиждень для 

відпрацювання студентами за умови, що кількість студентів на 1 викладача, який 

проводить відпрацювання, не перевищує 10 осіб. Якщо  кількість осіб на 

відпрацюванні перевищує 10, кафедра створює умови для відпрацювання більшої 

кількості студентів шляхом залучення додаткових викладачів у день 

відпрацювання або введення додаткового дня (днів) відпрацювання на кафедрі, 

про що мають бути повідомлені студенти. 

2.7. Графік чергування викладачів для відпрацювання студентами 

пропущеного матеріалу визначається та затверджується на засіданні кафедри 

перед початком кожного навчального року і доводиться до відома студентів 

протягом першого тижня занять шляхом його оприлюднення на 

інформаційному стенді та веб-сторінці кафедри. 

2.8.  Викладач кафедри, який згідно з графіком проводить відпрацювання 

студентами пропущених занять, допускає до нього лише тих студентів, які мають 

дозвіл на відпрацювання пропущеного заняття або «2» з навчальних дисциплін 

кафедри. 

2.9. Дозвіл на відпрацювання студентами пропущених занять надає 

викладач академічної групи (додаток 1). 

2.10. Якщо студент має 3 і більше, 3-х пропущених практичних занять, 

він має отримати дозвіл на відпрацювання в деканаті та у викладача 

академічної групи. 

 

3. Механізм відпрацювання пропущеного практичного заняття 

 
3.1. Відпрацювання пропущених занять відбувається шляхом 

самостійного опанування студентами навчального матеріалу з наступною 

перевіркою отриманих знань  під час відпрацювання. 
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3.2. На відпрацювання допускаються лише ті студенти, які в прото-

кольному зошиті оформили протокол  теми пропущеного заняття (дата…, 

протокол №…, тема заняття, мета…) та навели умови і розв’язок задач (завдань) 

для самостійної підготовки.. 

3.3. Під час відпрацювання студент отримує: 

 контрольний тестовий матеріал із пропущеної теми заняття (розв’язує 

10 тестових завдань) ;  

Оцінювання тестування:  

правильних відповідей       70-80 % - “3”;  

                                               81%-90 % - “4”; 

                                               91% -100 % - “5”. 

 усно відповідає на питання викладача (4-5 питань). При необхідності 

викладач надає пояснення з теми пропущеного заняття; 

 вирішує ситуаційні задачі різного рівня складності за темою; 

 записує в протокольний зошит: методики лабораторних досліджень, 

результати цих досліджень, необхідні розрахунки, висновки і рекомендації. 

 при наявності на занятті приладів, номограм (графіків) – замалювує їх 

(чи робить ксерокопії та вклеює їх в протокол). 

3.4. За результатом відпрацювання пропущеного заняття студент отримує 

відповідні бали. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК 

 Оцінка "5" виставляється студенту, який правильно відповів на всі 

теоретичні питання, продемонстрував вільне володіння термінологією, вміння 

логічно мислити, послідовно і грамотно викладати матеріал, виявив розуміння 

зв’язку теорії питання з його практичним застосуванням; без помилок розв'язав 

задачі, логічно мислить. 

 Оцінка "4" виставляється студенту, який правильно відповів на всі 

питання викладача, але деякі з відповідей містять 2-3 несуттєві помилки, або 
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відповідь безпомилкова, але містить не весь програмний матеріал, а лише 70-80%; 

задачі розв’язані, але нераціонально, або допустив помилки в розрахунках. 

 Оцінка "3" виставляється студенту, який дав правильну відповідь на 

теоретичні питання, але допустив 4-5 неістотні помилки, або 2-3 грубих помилки, 

або ж безпомилкова відповідь містить лише 50-60% програмного матеріалу; 

задача розв’язана неповністю. 

 Оцінка "2" виставляється студенту, який дав неправильну відповідь 

на питання, або дав часткову відповідь на питання; в розв’язанні задачі допущені 

істотні помилки, або вона не розв’язана зовсім. 

3.5. Оцінка, яку студент отримав за відпрацювання пропущеного 

практичного заняття,  враховується під час проведення тематичного контролю з 

теми та виставлення семестрової оцінки з навчальної дисципліни. 

3.6. Облік відпрацювань пропущених занять фіксується викладачем у  

журналі відпрацювань пропущених занять на кафедрі та своєчасно переноситься 

викладачем, який проводить заняття в академічній групі до журналу обліку 

відвідування занять та успішності студентів (не пізніше двох днів після  

відпрацювання).  

3.7. Журнал відпрацювань повинен мати наскрізну нумерацію та вестися за 

календарним принципом;  

 

3.8. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться шляхом надання 

студентом  лектору розширеного конспекту за темою лекції обсягом не менш ніж 

10 сторінок  рукописного тексту та тестуванням за темою лекції (розв’язує 20 - 30 

тестових завдань).   

Оцінювання тестових завдань - зараховуються при умові надання 

правильних відповідей на менше ніж на 80%  

 Заняття вважається відпрацьованим за умови отримання студентом 

оцінки “відмінно”, “добре” або “задовільно”. Якщо студент отримує оцінку 
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“незадовільно” або не з’являється на відпрацювання у визначений за графіком 

час, він автоматично отримує 0 балів. 

 

ДОДАТОК 1 

Направлення  

 

на відпрацювання пропущеного заняття, лекції  або перескладання «2» з дисцип-

лін кафедри гігієни та екології №3 

 

Студенту  

______________________________________________________________ 

 

факультет, курс, 

група 

Дисципліна Тема пропущеного заняття 

   

 

___________________   ( ______________________________ ) 
          (підпис)                  (ПІБ  викладача, який проводить заняття) 

 

Дата направлення _______________ 
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