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ПЕРЕДМОВА 
 

Робоча програма навчальної дисципліни (РНП) - нормативний документ, вимоги 

до змісту якої встановлені в «Положенні про організацію освітнього процесу у 

«ТзОВ Львівський медичний інститут». РНП відображує зміст навчальної 

дисципліни через тематику навчальних занять, послідовність та організаційні 

форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної та самостійної роботи, 

форми та засоби поточного і підсумкового контролів, засоби діагностування 

результаті навчання, наочності тощо. 

Робочу програму навчальної дисципліни розробляє лектор (група лекторів) на 

підставі вимог освітньо-професійної/освітньо-наукової програми (надалі ОП), 

навчального плану з підготовки фахівців за відповідним рівнем вищої освіти, 

інших регламентних документів. 

Основним призначенням робочої навчальної програми навчальної дисципліни є: 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників освітнього процесу 

зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання 

тощо; 

- встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та стандартам 

вищої освіти під час акредитації; 

- встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих 

в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми 

програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання), а також у 

неформальній та інформальній освіті. 

Як правило, робочі навчальні програми навчальних дисциплін мають щорічно 

оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших 

стейкхолдерів побажань та зауважень. В окремих випадках за рішенням закладу 

вищої освіти робочі навчальні програми можуть затверджуватися на термін 

підготовки здобувачів вищої освіти, а щорічні оновлення оформлюватись у 

вигляді додатків до них. Відповідно до сучасних тенденцій в організації освітньої 

діяльності, рекомендацій та норм Європейської кредитно-трансферної системи 

(ЄКТС) велика увага приділяється розвитку та збільшенню за обсягом 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, формуванню певних 

компетентностей (К) на підставі очікуваних результатів навчання (РН) з 

дисципліни. 

Робочі навчальні програми навчальних дисциплін не є об’єктами авторського 

права та інтелектуальної власності. Нижче надані пояснення та рекомендації до 

формування, складання або заповнення окремих розділів РНП. 
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1. Загальний розділ 

1.1. Положення про робочу навчальну програму дисципліни розроблено у 

відповідності до Закону України «Про вищу освіту» (зі змінами та 

доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», 

«Положення про організацію освітнього процесу в ТзОВ Львівський медичний 

інститут» та інших нормативних документів. 

Метою Положення є унормування змісту, обсягів, послідовності та 

організаційних форм вивчення дисципліни студентами, а також форм і засобів 

поточного і підсумкового контролю знань. 

1.2. Робоча навчальна програма дисципліни - є нормативним документом 

інституту, що розробляється лектором/ лекторами за можливої участі викладачів, 

які ведуть практичні, семінарські та лабораторні заняття для кожної навчальної 

дисципліни на основі галузевого стандарту вищої освіти відповідно до 

навчального плану. У разі, якщо лекційні заняття з дисципліни проводить 

викладач, який працює за сумісництвом чи на умовах погодинної оплати, робоча 

навчальна програма повинна складатися за участю завідувача відповідної 

кафедри. 

1.2.1. РНП подається завідувачу кафедри для обговорення і затвердження на 

першому засіданні кафедри до початку навчального року, що відображається у 

протоколі засідання кафедри. У випадку виявлення недоліків у формуванні РНП 

розробнику надається час для їх усунення - не більше одного тижня з повторною 

процедурою обговорення і затвердження на засіданні кафедри. Далі робоча 

навчальна програма навчальної дисципліни послідовно надається до розгляду на 

засіданні профільних методичних комісій (перевіряється відповідність розподілу 

навчального часу та розподілу кредитів за чинним робочим навчальним планом, 

виконання нормативів обліку самостійної роботи студентів та відповідність 

оформлення робочої навчальної програми до відповідного Положення). 

1.2.2. Робоча навчальна програма розробляється окремо для денної і заочної 

форм навчання. 

1.2.3. РНП набуває чинності після її затвердження проректором з наукової 

роботи, скріплюється печаткою інституту, що дає викладачеві право на 

проведення занять. 

1.3.Один примірник затвердженої робочої навчальної програми разом із 

електронною версією передаються автором до методичного відділу з метою 

формування бази нормативних документів інституту. Другий примірник РНП  

зберігається на відповідній кафедрі, третій - у викладача. Заступник завідувача 

кафедрою з навчальної роботи кафедри формує комплект робочих навчальних 

програм з усіх навчальних дисциплін кафедри. Одночасно електронні версії 
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робочих навчальних програм дисциплін вносяться до інформаційної бази 

кафедри. 

1.3.1. Робочі навчальні програми щорічно переглядаються до початку 

навчального року (семестру), в якому вони викладаються. 

1.3.2. Якщо зміни навчальної дисципліни потребують переоформлення розділів 

робочої навчальної програми, то лектором розробляється нова робоча навчальна 

програма навчальної дисципліни згідно чинного Положення та робочого 

навчального плану. 

1.3.3. Поточні зміни до робочої навчальної програми, що стосуються уточнень 

системи контролю та оцінювання знань, планів семінарських (практичних, 

лабораторних) занять, переліку основної і додаткової літератури, можуть 

вноситися щорічно до початку нового навчального року і затверджуватися на 

засіданні кафедри. 

1.3.4. Робочі навчальні програми можуть щорічно оновлюватися з урахуванням 

результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, 

отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та зауважень. 

1.3.5. Відповідальність за якість, актуальність змісту та відповідність РНП несе 

лектор та викладач, за яким закріплено відповідну навчальну дисципліну. 

1.3.6. Відповідальність за наявність РНП з усіх дисциплін, закріплених за 

кафедрою та їх збереження покладається на завідувача кафедри. 

1.3.7. Робоча навчальна програма обов’язково переглядається і 

перезатверджується на засіданні кафедри: 

- затвердження нових стандартів вищої освіти; 

- затвердження нової редакції освітньої програми; 

- запровадження нової навчальної технології. 

- внесення змін до навчального плану. 

1.3.8. Кафедри повинні проводити щорічний моніторинг і періодичний перегляд 

РНП, щоб гарантувати відповідність якості освітньої діяльності та вищої освіти 

потребам студентів та суспільства. 

1.4. Робоча навчальна програма має забезпечувати: відповідність змісту 

галузевих стандартів вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни 

з цілями вищої освіти (уміннями та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ); 

відповідність ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам; відповідність 

«Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти»; можливість використання дисциплінарних компетенцій 

як інформаційної бази для формування засобів діагностики; однозначність 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 

1.5. Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм 

вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних 

зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних 
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для різних курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та 

“технологію” оцінювання знань студентів. 

1.6. Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає 

ідеологію змісту освіти та організації навчального процесу, визначає навчально- 

методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються усі навчально- 

методичні матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т.ч. для самостійної 

роботи студентів. 

2. Структура робочої навчальної програми навчальної дисципліни 

2.1. Складовими частинами робочої навчальної програми навчальної 

дисципліни є: 

Робоча навчальна програма розробляється за такою структурою: 

Титульний аркуш 

Розподіл годин з навчальної дисципліни  

Опис навчальної дисципліни (анотація) 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Програма навчальної дисципліни  

Результати навчання 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни  

Теми лекційних занять 

Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять 

Самостійна робота 

Індивідуальні завдання 

Методи навчання 

Методи контролю 

Рекомендована література (основна, допоміжна) 

Інформаційні ресурси 

 

2.2. Зміст частин робочої навчальної програми навчальної дисципліни 

2.2.1. Титульна сторінка робочої навчальної програми містить інформацію про 

назву дисципліни, спеціальність, галузь знань, дані про розробників, її 

затвердження на засіданні кафедри та профільних методичних комісіях. 

Оформлення титульної сторінки робочої навчальної програми навчальної 

дисципліни здійснюється з урахуванням наступних особливостей: для 

дисциплін, які включені до навчальних планів, що запроваджені із 2016 року, 

шифри та назви галузі знань, код і найменування спеціальності вказуються у 

відповідності до Постанови КМ України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами та доповненнями); 

2.2.2. Розподіл годин з навчальної дисципліни повинен включати: кількість 

кредитів ЄКТС; кількість самостійної та індивідуальної роботи; загальну 

кількість годин, передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни. 

Зразок наведено в додатку. 
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2.2.3. Опис навчальної дисципліни 

У цьому розділі розробники розмішують анотацію та ключові слова. В анотації 

зазначають актуальність, роль і значення дисципліни у підготовці фахівців, її 

місце у структурно-логічній схемі. 

2.2.4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета та завдання вивчення навчальної дисципліни зазначаються у контексті 

спеціальності з урахуванням вимог стандарту вищої освіти (освітньої програми). 

Слід вказати, які компетентності повинен набути студент в результаті вивчення 

навчальної дисципліни, що повинен знати, розуміти, бути здатним 

продемонструвати після завершення вивчення даної навчальної дисципліни. 

Наприклад: 

Мета ....  

Завдання ...  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати ....  

вміти ..........  

Обсяг тексту мети не повинен перевищувати 300 символів; 

- завдання мають вказувати, на досягнення яких саме компетентностей 

випускника спрямована дана дисципліна, враховуючи матрицю відповідності 

програмних компетентностей компонентам (навчальним дисциплінам) 

освітньої програми, зазначених в описі освітньої (професійної/наукової) 

програми; 

- діяльність (робота) студентів у Центрах компетентностей спрямована на 

отримання вмінь, набуття практичних навичок при формуванні (розширення 

та/або поглибленні) спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, 

необхідних для майбутніх фахівців певної галузі. 

2.2.5. Структура навчальної дисципліни. Подається розподіл навчального часу 

за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального 

плану у вигляді таблиці. 

2.2.6. Програма навчальної дисципліни 

Зміст лекційного курсу. Зміст лекційного курсу (тематичний план лекцій) 

подається у формі таблиці, в якій наводяться: тема двогодинної лекції. 

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять наводяться у таблиці де 

зазначається назва теми заняття, кількість аудиторних годин, виділених на одне 

заняття. 

Зміст самостійної роботи студента з конкретної дисципліни може складатися з 

таких видів роботи: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до практичних (лабораторних); 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до контрольних робіт; 

- підготовка і написання рефератів тощо; 
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- самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях. Характеристику видів самостійної роботи студента слід подавати в 

таблиці з зазначенням кількості годин на її виконання. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочою програмою для засвоєння студентом у 

процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 

занять. Індивідуальні завдання - це частина навчального матеріалу з дисципліни, 

що має на меті поглибити, узагальнити та закріпити знання, отримані студентами 

у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальне 

завдання студент виконує як повністю самостійно, так і під керівництвом 

викладачів. Різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні навчально- 

дослідні завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально- 

дослідного характеру, який використовується у процесі вивчення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни і завершується обов’язковим звітом про його 

виконання. У робочій програмі зазначається назва ІНДЗ, його обсяг, коротка 

характеристика змісту і вимог до виконання та оцінювання. 

2.2.7. Методи навчання окремої навчальної дисципліни - це методи взаємодії 

між викладачем і студентами, під час яких відбувається передача та засвоєння 

знань, умінь і навичок. У розділі коротко описуються основні методи і 

технології, що використовуються на лекційних, практичних (лабораторних, 

семінарських) заняттях. 

2.2.8. Методи контролю. Розділ має містити виклад змісту оцінювання знань 

студентів, а саме - перелік різних видів навчальних робіт, що зобов’язаний 

виконати студент під час проведення поточного контролю та підсумкової 

атестації (семестровий контроль). Поточний контроль реалізується у формі 

опитування, захисту лабораторних робіт, виступів на семінарських та 

практичних заняттях, тестування, проведення контрольних робіт, тощо. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою для 

виставлення заліку, а також враховуються при виставленні підсумкової оцінки 

(балів) з даної дисципліни, якщо її вивчення завершується семестровим 

екзаменом. Семестровий екзамен може проводитися в усній формі за 

екзаменаційними білетами, в письмовій формі за контрольними завданнями або 

у формі тестування. Можливе поєднання різних форм контролю. 

2.2.9. Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному 

практичному занятті відповідно з конкретними цілям теми, під час 

індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент 

опрацьовує самостійно і які не входять до структури практичного заняття. 

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: комп’ютерні тести; розв’язування ситуаційних задач; 

структуровані письмові роботи; структурований за процедурою контроль 

практичних навичок та умінь. 
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Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

- "відмінно" - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно 

знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел 

та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 

рівень засвоєння практичних навичок; 

- "добре" - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

- "задовільно" - студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою 

діяльністю; 

- "незадовільно" - студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. Поточний контроль проводиться науково-педагогічними 

працівниками на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного 

контролю - перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної 

роботи. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв’язку 

між науково-педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, 

забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, 

одержана при поточному контролі, використовується як науково-педагогічним 

працівникам - для коригування методів і засобів навчання, так і студентами - 

для планування самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях, виступів студентів при 

обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного 

тестування тощо. Поточна оцінка за практичні заняття визначається як середня 

сума оцінок поточної навчальної діяльності за національною шкалою - «5» «4», 

«З» та конвертується у бали ЄКТС. 

Знання студентів при підрахунку середньої арифметичної з оцінок, отриманих 

на час атестації, оцінюються так: 

- при середній оцінці 2,5 виставляється 2; 
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- при середній оцінці 2,6-3,5 виставляється 3; 
- при середній оцінці 3,6-4,5 виставляється 4; 
- при середній оцінці 4,6-5,0 виставляється 5. 
Максимальна поточна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

навчальної дисципліни складає 200 балів, що дорівнює оцінці «5». 

Викладач зобов’язаний провести опитування кожного студента у групі на 

кожному занятті і виставити оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності 

студентів (Форма № ЕН-1) за традиційною шкалою («5», «4», «З», «2»). 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути 

стандартизованими і передбачати здійснення контролю теоретичної та 

практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів (200 балів), яку може набрати студент за поточну 

діяльність, вираховується шляхом додавання всіх поточних оцінок і ділення цієї 

суми на кількість занять. Отримана середня оцінка за поточну успішність 

перераховується у бали згідно шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові бали (200 балів) для дисциплін, що 

закінчуються заліком. 

Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні 

всіх практичних занять з дисципліни, відповідно вище вказаної шкали, дорівнює 

120 балів, що відповідає середній оцінці «З» за поточну успішність. 

Оцінювання самостійної роботи: 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. 

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторних навчальних занять, контролюється на підсумковому контрольному 

занятті. 

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися 

статистичними методами (за коефіцієнтом кореляції між поточною успішність 

та результатами підсумкового контролю. 
 
 
Кількість балів, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS 
 

    Оцінка ЕСТS   Оцінка за чотирибальною шкалою 

А “5” 

В,С “4” 

D, Е “3” 

FХ, F “2” 

 

 

Оцінка з дисципліни FХ, Б(“2”) виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один розділ з дисципліни після завершення її вивчення. 
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Оцінка FХ(“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий контроль. 

Вони мають право на повторне складання підсумкового контролю не більше 2-

х (двох) разів під час зимових канікул та впродовж 2-х (додаткових) тижнів 

після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного розділу або не набрали за 

поточну навчальну діяльність мінімальну кількість балів) повинні пройти 

повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 

Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів) для 

дисциплін, що закінчуються заліком 
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5.00- 200 4.65- 186 4.3- 172 3.94- 158 3.6- 144 3.25- 130 

4.97- 199 4.62- 185 4.27- 171 3.92- 157 3.57- 143 3.22- 129 

4.95- 198 4.6- 184 4.24- 170 3.89- 156 3.54- 142 3.2- 128 

4.92- 197 4.57- 183 4.22- 169 3.87- 155 3.52- 141 3.17- 127 

4.9- 196 4.55- 182 4.19- 168 3.84- 154 3.5- 140 3.15- 126 

4.87- 195 4.52- 181 4.17- 167 3.82 - 153 3.47- 139 3.12- 125 

4.85- 194 4.5- 180 4.14- 166 3.79- 152 3.45 - 138 3.1- 124 

4.82- 193 4.47- 179 4.12- 165 3.77- 151 3.42- 137 3.07- 123 

4.8- 192 4.45- 178 4.09- 164 3.74- 150 3.4- 136 3.04- 122 

4.77- 191 4.42- 177 4.07- 163 3.72 - 149 3.37 - 135 3.02- 121 

4.75- 190 4.4 - 176 4.04- 162 3.7- 148 3.35- 134 3.00- 120 

4.72- 189 4.37- 175 4.02- 161 3.67- 147 3.32- 133   

4.7- 188 4.35- 174 3.99 - 160 3.64- 146 3.3- 132   

4.67- 187 4.32- 173 3.97- 159 3.62- 145 3.27- 131   

 

В бали перераховується середня оцінка за  поточну успішність. Середня оцінка 

виставляється до сотих. 

 

Шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (120 балів) для 

дисциплін, що закінчуються екзаменом та диференційованим заліком. 

 

5,00- 120 4,04- 97 3,08- 74 2,12- 51 

4,96- 119 4,00- 96 3,04- 73 2,08- 50 

4,92- 118 3,96- 95 3,00- 72 2.04- 49 

4,87- 117 3,92- 94 2,96- 71 2,00- 48 

4,83- 116 3,87- 93 2,92- 70 1,96- 47 

4,79- 115 3,83- 92 2,87- 69 1,92- 46 

4,75- 114 3,79- 91 2,83- 68 1,87- 45 
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4,71- 113 3,75- 90 2,79- 67 1,83- 44 

4,67- 112 3,71- 89 2,75 - 66 1,79- 43 

4,62- 111 3,67- 88 2,71 - 65 1,75- 42 

4,58- 110 3,62- 87 2,67- 64 1,71 - 41 

4,54- 109 3,58- 86 2,62- 63 1,67- 40 

4,50- 108 3,54- 85 2,58- 62 1,62- 39 

4,46- 107 3,30 84 2,54- 61 1,58- 38 

4,42- 106 3,46- 83 2,50- 60 1,54- 37 

4,37- 105 3,42- 82 2,46- 59 1,50- 36 

4,33- 104 3,37- 81 2,42- 58 1,46- 35 

4,29- 103 3,33- 80 2,37- 57 3.42- 34 

4,25 - 102 3,29- 79 2,33- 56 1,37- 33 

4,21- 101 3,25- 78 2,29- 55 1,33- 32 

4,17- 100 3,21- 77 2,25- 54 1,29- 31 

4,12- 99 3,17- 76 2,21 - 53 1,25- 30 

4,08- 98 3,12- 75 2,17- 52 1,21 - 29 

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

екзамену становить 80. 

Мінімальна кількість балів при складанні екзамену - не менше 50. 

Методика проведення та критерії оцінювання кожного типу екзаменаційних 

завдань (індивідуальних контрольних завдань на диференційованому заліку) 

відображені в таблиці: 

Відсоток 
Кількість вірних 

відповідей 

Кількість балів за 80-бальною 

шкалою 

Традиційна 

оцінка 

75%-83,3 % 

150 50 

3 

151 50 

152 51 

153 51 

154 52 

155 52 

156 53 

157 53 

158 54 

159 54 

160 55 

161 55 

162 56 

163 57 

164 58 

165 59 

166 60 

83,5% - 91,8% 

167 61 

4 

168 61 

169 62 

170 62 

171 63 

172 63 

173 64 
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174 64 

175 65 

176 65 

177 66 

178 66 

179 67 

180 67 

181 68 

182 69 

183 70 

92% - 100% 

184 71 

5 

185 71 

186 72 

187 72 

188 73 

189 73 

190 74 

191 74 

192 75 

193 75 

194 76 

195 76 

196 77 

197 77 

198 78 

199 79 

200 80 

 

 

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни 

Оцінка з дисципліни, яка завершується диференційованим заліком 

визначається, як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72) та 

балів за виконання індивідуальних контрольних завдань на підсумковому 

занятті (не менше 50) і виражається за багатобальною шкалою (мінімум 122 

бали – максимум 200 балів). 

Оцінка з дисциплін, формою контролю яких є екзамен, визначається як сума 

балів за поточну навчальну діяльність (мінімум 72 бали) та балів, отриманих 

студентом на екзамені (мінімум 50) і виражається за багатобальною шкалою 

(мінімум 122 бали – максимум 200 балів). 

 

 

2.2.10. Рекомендована  

2.2.11. література Основна 

(Базова) 

1. ... 

Допоміжна 

1. ... 

2.2.12. Інформаційні ресурси 
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Додаток  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 

КАФЕДРА ___________ 
 
 
 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з навчальної роботи  
_____к.пед.н., доц. О.М.Гуменюк 
«_____» _______________ 20… р. 

 
 
 
 
 

 
 

 
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з дисципліни 
«________________________________» 

для підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

 ______курсу_____________ 

Спеціальність: ____«__________________» 
(вибрати: 222 «Медицина» або 221 «Стоматологія» або 226 «Фармація») 

 

 

 

 

 

Обговорено та ухвалено Затверджено 
на методичній нараді  на засіданні ПМК 
кафедри дитячої стоматології   зі стоматологічних дисциплін 
Протокол № ___      Протокол №  
« __ » ____________  20... р.   « »  ______20... р. 
Завідувач кафедри    Голова ПМК 
__________________ ______________________ 
  

 

 

                                                                       ЛЬВІВ – 
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: 

________________________________________________________ 

                                                (повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 

__________________________________________________________ 

                                                   

__________________________________________________________ 

                                                    

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:                        

__________________________________________________________ 

                                                   

__________________________________________________________ 

                                                    

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до затвердження Вченою радою інституту, 

факультету, відділення, методичною радою   

 

“_______”  __________________ 20___ року, протокол №__ 
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                                 Розподіл годин з начальної дисципліни 
« __________________________________ » 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 _____курсу__________ факультету 

Курс Семестр 
Всього 

год/кредити 
Лекції 

  Практичні 

заняття 
СПРС 

Вид 

контролю 

— 

      

      

Разом 
     

 

Робоча програма складена відповідно до робочого навчального плану ___ н. р. 
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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «___________________________» 
відповідно до Стандарту вищої освіти другого(магістерського) рівня галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальності ___________________________________  

                    (вибрати: 222 «Медицина» або 221 «Стоматологія» або 226 «Фармація») 

освітньої програми магістра (вибрати медицини, або стоматології, або 
фармації). 
 
Опис навчальної дисципліни (анотація): «_______» - це навчальна дисципліна, 
що дає змогу студентам оволодіти знаннями ......  

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, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті 

вищої освіти). Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна 

забезпечує набуття студентами компетентностей: 

-загальні: ________________________________________________________  

-спеціальні (фахові, предметні): 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей». 

Матриця компетентностей 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
     

відповідальність 

 

Результати навчання: Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, 
формуванню яких сприяє навчальна 
дисципліна:
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 __________________________________________________________________  

Результати навчання для дисципліни: _____________________________  

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться _______ кредитів ЄКТС _________ годин. 
 

Якщо є необхідність структурувати дисципліну на змістові 
модулі: Змістовий модуль 1. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Змістовий модуль 2. 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

З. Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Л
ек

ц
ії

  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

С
Р

С
 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь

н
а
  
р

о
б
о
т
а
 

 Змістовий модуль I. Назва 

Тема 1. Назва    

 Тема 2. Назва    

Тема 3. Назва    

Тема 4. Назва     

Тема 5. Назва     

Разом за змістовим модулем 1     

Змістовий модуль 2.  Назва 

Тема 6. Фенольні сполуки.    

- Тема 7. Лігнани.    

Тема 8. Хінони. Антраценпохідні.    

Тема 9. Кумарини, хромони.     

Тема 10. Ксантони.     

Тема 11. Флавоноїди.     

Разом за змістовим модулем 2     
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Усього годин  _  кредитів ЕСТS     

Підсумковий контроль Екзамен, залік 

  

 

 

Тематичний план лекцій 

з дисципліни 

«___________» 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

_____ курсу __________факультету 

Спеціальність: __« ____________ » 
(вибрати: 222 «Медицина» або 221 «Стоматологія» або 226 «Фармація») 

 
    № 

з.п. 

ТЕМА К-ть 

 год 

1.  2 

2.  2 

3.  2 

4.  2 

5.  2 

 Всього: 10 

 

Тематичний план практичних занять 

з дисципліни 

«___________» 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

_____ курсу __________факультету 

Спеціальність: __« ____________ » 
(вибрати: 222 «Медицина» або 221 «Стоматологія» або 226 «Фармація») 

 
    № 

з.п. 

ТЕМА К-ть 

 год 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 Всього:  
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Тематичний план самостійної роботи 

з дисципліни 

«___________» 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

_____ курсу __________факультету 

Спеціальність: __« ____________ » 
(вибрати: 222 «Медицина» або 221 «Стоматологія» або 226 «Фармація») 

 
 

    № 

з.п. 

ТЕМА К-ть 

 год 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 Всього:  

 

 

 

7. Індивідуальні завдання ___________________________  
Індивідуальне завдання виконується у разі, якщо воно заплановане робочим 
навчальним планом на навчальний рік. У розділі необхідно розкрити форми 
організації виконання та оформлення результатів індивідуальних завдань з 
даної дисципліни та їх тематику. 

8. Методи навчання __________________________________________  

Необхідно представити систему організації занять, використання 

інтерактивних методів, навчальні технології, що використовуються для 

передачі та засвоєння знань, умінь і навичок. 

9. Методи контролю _________________________________________  
Розділ має містити викладення змісту та технології оцінювання знань 
студентів, а саме — перелік усіх видів робіт, що зобов’язаний виконати студент 
під час проведення поточного, підсумкового контролю, самостійної роботи, 

індивідуальних завдань та критерії їх оцінювання. 
В розділі вказуються: 
• Види контролю (поточний і підсумковий) 
• Форма підсумкового контролю відповідно до навчального плану (залік, 
диференційований залік, екзамен) 
• Критерії оцінювання 

10. Форма підсумкового контролю успішності навчання (вибрати: залік, 



диференцгйований-залік, екзамен)
Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 
засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів 
виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях.
Семестровий залік з дисциплін проводиться після закінчення її вивчення, до 
початку екзаменаційної сесії.
Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з навчальної 
дисципліни на підставі поточного контролю та виконаних індивідуальних 
тестових завдань на останньому занятті.
Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни.

7. Методичне забезпечення (навчальний контент(конспект або розширений 
план лекцій), плани практичних (семінарських занять, завдання для 
лабораторних робіт, самостійної роботи, питання, задачі або кейси для 
поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної 
контрольної роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з 
навчальної дисципліни).

1 1. Рекомендована література
Основна(Базова)

1... .
Допоміжна

1... .

12. Інформаційні ресурси

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчальної роботи

Начальник навчального відділу

О.М. Гуменюк

Н.Є. Косован

Юрисконсульт А.Б.Романець
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