
РЕГЛАМЕНТ  

 

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА» 

 

Оцінювання дисциплін, що завершуються підсумковим модульним контролем (ПМК) 

 Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті.  

 ПМК проводиться у формі (письмова робота, тестування). ПМК включає контроль практичної 

та теоретичної підготовки.  

 Оцінка за дисципліну визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну діяльність 

та балу за підсумковий модульний контроль і виражається за багатобальною шкалою.  

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за поточну навчальну діяльність за 

семестр для допуску до ПМК – 120 б. 

Мінімальна кількість балів, що повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за 

семестр для допуску до ПМК – 72 б. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі одержаних студентом оцінок за 

традиційною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього 

арифметичного:  
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де Оцінка  – середня оцінка за традиційною шкалою за результатами поточної роботи студента 

під час вивчення дисципліни; 
i

Oцінка  – оцінка на занятті, (i = 1..n); n – кількість тем, що 

оцінюються. 

Одержана величина (Оцінка ) конвертується у бали за багатобальною шкалою відповідно 

до табл. 1: 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну шкалу для дисциплін, 

що завершуються ПМК  

4-бальна  

шкала  

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала  

200-бальна 

шкала 

4-бальна  

шкала  

200-бальна 

шкала 

5 120 4,29 103 3,58 86 

4,95 119 4,25 102 3,54 85 

4,91 118 4,20 101 3,49 84 

4,87 117 4,16 100 3,45 83 

4,83 116 4,12 99 3,41 82 

4,79 115 4,08 98 3,37 81 

4,75 114 4,04 97 3,33 80 

4,70 113 3,99 96 3,29 79 

4,66 112 3,95 95 3,25 78 

4,62 111 3,91 94 3,20 77 

4,58 110 3,87 93 3,16 76 



4-бальна  

шкала  

200-бальна 

шкала 

4-бальна 

шкала  

200-бальна 

шкала 

4-бальна  

шкала  

200-бальна 

шкала 

4,54 109 3,83 92 3,12 75 

4,50 108 3,79 91 3,08 74 

4,45 107 3,74 90 3,04 73 

4,41 106 3,70 89 3 72 

4,37 105 3,66 88 Менше 3 Недостатньо 

4,33 104 3,62 87 

 Максимальна кількість балів, що може набрати студент під час складання підсумкового 

модульного контролю, становить 80 б. 

 Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 

60 % від максимальної суми балів за ПМК.  

Мінімальна кількість балів, що студент повинен набрати за ПМК становить 48 б. 

 До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які впродовж навчального 

періоду виконали усі види запланованої навчальної роботи, відпрацювали всі пропущені 

заняття та за результатами поточної успішності набрали не менше 72 б. 

 У випадку, коли поточна успішність студента нижче 72 балів, студент має одержати допуск до 

ПМК (відповідно до регламенту, затвердженому на кафедрі). Впродовж 16-17-го тижнів (для 

студентів 1-3 курсів), 1 раз на день за графіком кафедри, студент має одержати допуск до 

ПМК (підвищити свій поточний бал). Студент одержує допуск до ПМК у випадку, коли він 

надав правильні відповіді більш ніж на 60 % питань, його поточний бал підвищується до 72 б. 

 Оцінка за ПМК виставляється за традиційною 4-бальною шкалою і конвертується у 200-бальну 

(табл. 2). 

Таблиця 2. 

Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного оцінювання 

Поточна успішність  Підсумковий модульний контроль  Оцінка з дисципліни  4-х бальна шкала 

102 – 120 68 – 80  170 – 200 5 (відмінно) 

84 – 101,99 56 – 67,99 140 – 169,99 4 (добре) 

72 – 83,99 48 – 55,99  120 – 139,99 3 (достатньо) 

Менше 72 Менше 48 Менше 120 2 (незадовільно) 

 Оцінка з дисципліни, що завершується ПМК визначається як сума балів за поточну навчальну 

діяльність (не менше 72 б), у т.ч. бали за індивідуальну самостійну роботу студента (не більше 

12 б), та балів за виконання ПМК на останньому занятті (не менше 48 б). Заходи з 

перескладання підсумкового семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки 

не передбачені. 

 У випадку, коли студент одержав незадовільну оцінку за ПМК, він повинен перескласти його 

на 19-му тижні у вигляді тестування. У цьому разі максимальна оцінка, що може одержати 

студент за ПМК – «3».  

 Оцінка з дисципліни, що студент одержує на 19-му тижні після перескладання ПМК, 

визначається як сума балів за поточну успішність та 48 балів за ПМК. 



 У разі, коли студент не пересклав ПМК на 19-му тижні – друге перескладання проводиться у 

вигляді тестування в присутності комісії. Максимальна оцінка, що студент може одержати за 

ПМК – «3». 

 Після другого перескладання ПМК усі поточні бали, які одержав студент з дисципліни, 

анулюються. Загальна оцінка з дисципліни, що студент може одержати після 3-го 

перескладання ПМК не може бути більше «3», що відповідає 120 балам. 

 Студент повинен перескласти ПМК до початку наступного семестру. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента 

Бали за індивідуальну самостійну роботу (ІСР) нараховуються студентові лише за успішного 

їх виконання та захисту. Кількість балів, що нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їх обсягу та значимості, але становить не більше 12 б. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом за поточну навчальну діяльність, або до підсумкової оцінки з дисципліни за 

рішенням кафедри. Кількість балів за індивідуальні завдання студента не може перевищувати 12 б, 

але максимальна сума балів, що може одержати студент з дисципліни, не може бути більшою за 

200 б.  

 

 9 – 12 балів – додаються до оцінки з дисципліни за призові місця на міжвузівських олімпіадах 

з дисципліни та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях. 

 6 – 8 балів додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент приймав участь, але не 

отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та міжвузівських і 

міжнародних наукових студентських конференціях.  

 До 5 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь у внутрішньовузівських олімпіадах і 

студентських наукових конференціях.  

ECTS оцінка 

В умовах ECTS оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок:  

за поточну навчальну діяльність – до 120 балів; 

за кінцевий контроль (ПМК) – 80 балів.  

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. Співвідношення між 

результатами оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового контролю знань – 60 % 

до 40 %.  

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. 

Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки. Студенти, які навчаються на 

одному курсі за однією спеціальністю, на основі кількості балів, набраних з дисципліни, 

ранжуються за шкалою ЕСTS таким чином (табл. 3, 4). 

  



Таблиця 3. 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
за національною шкалою 

Визначення 

4-х бальна шкала Залік 

170 – 200 А 5 (відмінно) 

зараховано 

Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

164 – 169 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з кількома 

помилками 

140 – 163 С 
В загальному правильна робота з певною 

кількістю помилок 

127 – 139 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

120 – 126 E 
Виконання задовольняє мінімальні 

критерії 

70 – 119 Fx 

2 (незадовільно) 
не 

зараховано 

Можливе повторне складання 

0 – 69 F 
Необхідний повторний курс з навчальної 

дисципліни 

 

Таблиця 4. 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться деканатом або 

іншим структурним підрозділом для студентів цього курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю й успішно завершили вивчення дисципліни. 

Студенти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку студентів, що 

ранжуються, навіть після перескладання модуля. Такі студенти після перескладання автоматично 

одержують бал «E».  

Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну 

навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія 

студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим 

графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового 

модульного контролю дозволяється не більше двох разів. 

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не 

набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до 

підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення 

дисципліни. 


