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ЗРАЗКИ  ОФОРМЛЕННЯ  ТИТУЛЬНИХ  ЛИСТІВ  РОБОЧИХ ПРОГРАМ  

 для  магістрів і бакалаврів 
1 -4-й курси                                          

Підготовки                              магістра  медицини  та  магістра  педіатрії   

Галузі знань                            22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                         222 «Медицина»  та  228 «Педіатрія»  

Кваліфікації професійної      «Лікар»,  «Лікар-педіатр»  

 

4-й курс  

Підготовки                                магістра  медицини   

Галузі знань                              22   «Охорона  здоров’я»    

Спеціальність                           222 «Медицина»      

Кваліфікації професійної        «Лікар»    

_____________________________________________________________________________________      

1 - 4-й курси                    

Підготовки                              магістра  стоматології   

Галузі знань                            22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                         221 «Стоматологія»  

Кваліфікації професійної      «Лікар-стоматолог»  

_____________________________________________________________________________________      

  

1-4-го  курсів                                          

Підготовки                             магістра  фармації     

Галузі знань                           22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                        226 «Фармація, промислова фармація»   

Освітня програма                  «Фармація» або «Технології парфумерно-косметичних засобів»  

Кваліфікації професійної     «Провізор»  або  «Провізор-косметолог» 

_____________________________________________________________________________________      

 

4-й курс                                           

Підготовки                             магістра  фармації     

Галузі знань                           22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                        226 «Фармація» 

Освітня програма                  «Фармація» 

Кваліфікації професійної    «Провізор»  

_____________________________________________________________________________________      

1-4-х   курсів    

Підготовки                             бакалавра 

Галузі знань                           22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                        224 «Технології медичної діагностики та лікування»   

Освітня програма                  «Лабораторна  діагностика» 

Кваліфікації професійної      «Лаборант  медицини»      

_____________________________________________________________________________________      

1-2-й  рік  навчання в  магістратурі  (після  бакалаврата)                                          

Підготовки                             магістра   

Галузі знань                           22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                        224 «Технології медичної діагностики та лікування»   

Освітня програма                  «Лабораторна  діагностика» 

Кваліфікації професійної     «Лікар-лаборант» 

 

1-3-й курс 

Підготовки                             бакалавра 

Галузі знань                           22 «Охорона  здоров’я»         

Спеціальність                        227 «Фізична терапія, ерготерапія» 

Освітня програма                  « Фахівець з фізичної  терапії, ерготерапії » 

Кваліфікації професійної     «Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії» 
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РОЗРОБЛЕНО  на  кафедрі: ________________________________________________________ 
                                                                      (повне найменування кафедри)  
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: __________________________________________________________ 

                                                   __________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________                             

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:                        __________________________________________________________ 

                                                   __________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________                             

 

 

 

 

 

 

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри  і  рекомендовано до затвердження  цикловою методичною 

комісією з ______________________    дисциплін 

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

 

Зав. кафедри__________________________________(_________________) 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні циклової методичної комісії  з _____________________________ дисциплін 

                                      

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 

 

Голова комісії_____________________________________(_____________________) 
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 ВСТУП  

Робоча програма навчальної дисципліни “______________________________ ” складена для підготовки 

фахівців на___ курсі ____________________ факультету відповідно до «Стандарту» другого 

(магістерського ) рівня вищої освіти України  галузі  знань  22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 

«Медицина»(або 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 226 «Фармація,промислова фармація»).Робоча програма  

складена на підставі типової (орієнтовної, примірної) програми з цієї  ж  дисципліни, затвердженої МОЗ 

України. та робочого навчального плану, затвердженого Вченою Радою ЗДМУ 30.05.2017 року , 

протокол №12.(або 29.05.2018р., протокол №10; або 14.05.2019р., протокол №10). 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є_____________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Компетентності та результати навчання 

-інтегральні________________________________________________________________________________ 

-загальні____________________________________________________________________________ 

          -спеціальні(фахові,предметні) ___________________________________________________________  

 

Матриця  компетентностей 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __ годин__ кредитів ЄКТС. Вивчення здійснюється 

         протягом ___ семестру (ів) на ____ курсі(ах) навчання. 

 

Програма навчальної дисципліни складається  з __ модулів (розділів) та __ змістових модулів 

(підрозділів).                                     Короткий  зміст: 

Змістовий модуль 1.  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Змістовий модуль 2. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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         3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів, 

розділів, підрозділів 

 і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма* 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. СРС л п лаб. інд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва 6 2 2   2       

Тема 2. Назва  8 2 4   2       

Разом за зміст. модулем 1 14 4 6   4       

Змістовий модуль 2. Назва 

Тема 1. Назва 4 2 -   2       

Тема 2. Назва  6 - 2   4       

Разом за зміст. модулем 2 10 2 2   6       

Усього  за модулем 1   24 6 8   10       

Модуль 2 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва 4 2 -   2       

Тема 2. Назва 6 - 4   2       

Разом за зміст. модулем 1 10 2 4   4       

                                                                   Змістовий  модуль  2. Назва 

Тема 1. Назва 14 4 2   8       

Тема 2. Назва 10 2 2   6       

Тема 3. Назва 10 4 4   2       

Підсумковий контроль 2 - 2   -       

Разом за зміст. модулем 2 36 10 10   16       

Усього за модулем 2 46 12 14   20       

             

Усього за дисципліну 70 18 22   30       

         

         4. Теми лекцій    

 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1   

2   

Разом   

 

         5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1   

2   

Разом   

                                                                                                              

         6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1   

2   
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Разом   

                                                                                                              

        

 7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1   

2   

Разом...   
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8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назви тем Кількість 

годин 

1   

2   

Разом   

 

        9. Індивідуальні завдання _( за наявністю їх перелік) 

_________________________________________________________________ 

 

        10. Методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота студентів (СРС), 

усне обговорення питань теми із залученням більшої частини студентів групи,  дискусії з проблемних 

ситуацій, реферативні виступи та їх обговорення , індивідуальні консультації  тощо.  

                                                                                                  

 11. Види та методи контролю: Види: поточний, етапний, рубіжний, підсумковий, підсумковий  

модульний контроль, контроль володіння практичними навичками.  

                                                                Методи:   

1. тестування та бліц-опитування;  

2. розв'язування ситуаційних задач; 

3. проведення  клінічних досліджень; 

4. оцінка і трактування клініко-лабораторних та інструментальних обстежень; 

5. структурований за процедурою контроль практичних навичок; 

    
 
        12. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, диференційний залік, модульний 
контроль, іспит,державний іспит (передбачена робочим навчальним планом). 
 

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 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 модульного 

підсумкового контролю - 80 балів (40%). 

 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної 

теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. При оцінюванні навчальної діяльності 

студентів необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим 

письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені 

до реальних. 

   ОЦІНКУ “ВІДМІННО” отримує студент, який твердо знає програмовий матеріал, глибоко його засвоїв, 

вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, у відповіді якого тісно пов'язується теорія з 

практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється з 

задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань, виявляє знайомство з монографічною 

літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різносторонніми 

навиками та прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в 

професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.  
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  ОЦІНКУ “ДОБРЕ” отримує студент, який знає програмовий матеріал грамотно і змістовно його викладає, 

який не допускає значних неточностей у відповіді на запитання, правильно використовує теоретичні 

положення при вирішенні практичних запитань і задач, володіє необхідними навиками і технікою їх 

виконання.  

  ОЦІНКУ “ЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який знає основний матеріал, але не засвоїв його деталей, 

допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладанні 

програмового матеріалу і відчуває труднощі при виконанні практичних навиків або виконує їх з істотними 

помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня контролю знань. 

  ОЦІНКУ “НЕЗАДОВІЛЬНО” отримує студент, який не знає значної частини програмового матеріалу, 

допускає значні помилки у його викладанні, невпевнено, з великими труднощами виконує практичні навики.    

 

     Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною 

п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. Конвертація проводиться перед підсумковим 

модульним контролем. 

  

Таблиця конвертації середньої арифметичної в кількість балів за КМСОНП 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

Бали ECTS 
Середня арифметична оцінка за 

п’ятибальною шкалою 
Бали ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

  3,0 60 

 

     Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням якості її виконання. До 110 

максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу (СНТ, публікації та ін.) – не більше 10 

балів. Заохочувальні бали за рішенням Вченої ради додають до кількості балів з дисципліни студентам, які 

мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та 

інше. 

 Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускають студентів, які виконали всі види робіт, що 

передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль 

теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються у 

робочій навчальній програмі 

    Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60 балів. 
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   Оцінювання дисципліни: 
   Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Оцінка з 

дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна. 

 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А Відмінно 
170 – 179,99 В Добре 
160 – 169,99 С 
141 – 159,99 D Задовільно 
122 – 140,99 Е 

 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

 F Незадовільно з обов‘язковим повторним вивченням дисципліни 

складання 
 

    Оцінка з дисципліни Fx, F ("2") виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з 

дисципліни після завершення її вивчення. 

   Оцінка Fx ("2") виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну 

діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання 

підсумкового модульного контролю не більше двох разів за графіком, затвердженим деканатом. 

   Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму 

хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), 

мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ 

відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку. 

                                                               

         13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

        14. Методичне забезпечення: підручники, посібники, методичні рекомендації з тем практичних, 

семінарських та лабораторних занять, конспекти лекцій,бази тестових завдань та зразки ситуаційних задач, 

завдання для самостійної роботи, перелік питань до модульного контролю, макети, муляжі, наочні прилади, 

матеріальне, лабораторне та інше обладнання кафедри.  

       

        15. Рекомендована література 

               Основна 

             Допоміжна 
         

        16. Інформаційні ресурси 

*Розділ № 3 «Структура навчальної дисципліни» - ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ оформлюється тільки до 

дисциплін, які викладаються заочно. 


