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затвердження Положення про органiзацiю навчального процесу у вищих
НаВЧ€tЛъних ЗакJIадах), накz}зi МОН Украiни вiд 24,05.20|З J\Ъ 584 кПро
ЗаТВеРДЖення Положення про порядок створення та органiзацiю роботи
ДеРжаВнОi екзаменацiЙноi KoMicii у вищих навчzlJIьних закJIадах Украiни>,
НакаЗi МОЗ Украiни вiд 31.01.2005 J\Ъ 53 кПро затвердження Положення про
ОРГанiЗацiю та порядок проведення державноi атестацii студентiв, якi
наВЧ€tЮться у вищих навчzlлъних закладах III-IV piBHiB акредитацii за
напрямом пiдготовки кМедицина).

ТакОж в Iнструкцii Bpaxoвaнi ключовi принципи та положення
БолонськогQ процеф та еЪропейсъкоi *ред"r"о-трансферноi системи
(ДОВiдник корист).вача Свропейськоi кредитно-трансферноi системи
(екТС), Брюссель, 06.02.2009) та лосвiд застосування система оцiнювання
упродовж 2005 - 20ТЗ poKiB.

3. ОЦIНЮВАННЯ УСШШНОСТI НАВЧАННЯ СТУДЕНТIВ
З ДИСЦИПЛIНИ ЗА €ВРОПЕЙСЬКОЮ КРЕДИТНО_

ТРАНСФЕРНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНIЗАЦIi
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Креdumно-Jиоdульна сuсmе]wа орzанiзацit навчальноzо процесу
як mехнолоziя ECTS вt{Jlюча€:

- вивчення навчztльних дисциплiн (проходження практик),
структурован."4х на моdулi як заdокуJчtенmованi, лоziчно заверulенi часmuнu
навчальноt проzрал,tu, u.|о реалiзуюmься за dополtоеою вidповidнuх фор,
орzанiзацii навчально2о процесу i закiнчуюmься пidcylvtKoBtclw tпоdульнлtлl
конmроле]w;

- впровадження кредитiв ECTS (еКТС) як одиниць вимiру
навчzLльного навантаження студента, необхiдЕого для засвоення навчальноi
дисциплiни;

Креdumu (Credtt) прuзначаюmься квалiфiкацisи,t або навча,lьнuлr проzрамалl.
в цiлому, а mакоэtс [хнiлt навчапьнuj\t (ocBilпHiM) коллпоненmа*t (mакuм як: моdllлi,

, навчсulьнi курсu, курсова робоmа, вuробнuча пракmuка mа лабораmорна робоmа).

Креdum вILlюча€ yci вudu робim сmуdенmа, переdбаченi у заmверdженолtу
iнduвidуальнол|у планi: ауdumорну, самосmiйну, пidzоmовку dо dержавноl
аmесmацii', скпаdання лiцензiйнuх iнmеzрованuх iспumiв ,,Крок I" i ,,Крок 2",
пракmuчно opieHmoBaHozo dержавноzо iспumу, вuробнuчу пракmuку, вllконання
курсовuх робim mоtцо. Оduн креdum ECTS сmановumь 30 акаdемiчнuх zoduH.

- здiйснення зарахування кредитiв студентам зi скJIадових
навч€lльного плану (навчальних дисциплiн, практик, курсових ,га

квалiфiкацiйних робiт) на пiдставi отримання позитивних оцiнок
пiдсумкового(-их) контролюGi") ВстановленшI кредитiв студентам
здiйснюсться у повному обсязi вiдповiдно дQ кредитiв, встановлених
навч€lJIьнiй складовiй, i лише пiсля повного iх виконання;



адже здlйснюсться контроль Засвоення стуДенТОМ КОЖНОГО МОДУЛЯ

навчzlJlьноi дисциплlни;

- застосування декiлькох
шкztлу оцiнювання ECTS, якi
правилами.

- вiдсутнiсть у графiку навчzшьного процесу екзаменацiйних сесiй,

шкzlл оцlнювання, вкJIючаючи реитингову
конвертуються одна в одну за певними

3. 2 Оцiнювання лчtоdуля

Оцiнка за модуль визначаеться на пiдставi суми оцiнок поточноI
навчzшьноi' дiяльностi (у балах) та оцiнки пiдсумкового модульного
контролю (ГПД() (у бшrах), яка виставляеться при оцlнюванн1 теоретичних
знань та практичних навичок вiдповiдно до перелiкiв, виЗначеНих
програмою дисцигшiни.

Максимальна кiлькiсть балiв, яку студент може набрати пiд чаС

вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числi за поточну
навчальну дiяльнiсть |20 балiв, за результатами пiдсумковогО
модульного контролю 80 балiв. Таким чином, частки резулътатlВ
оцiнювання поточноi .навчалъноi дiяльностi i пiдсумкового модульнОГО

контролю становлять вiдповrдно 60% та 40О/о.

Прuмimка. У вuu|uх навчсlльнuх заклаdах (dалi ВНЗ), якi 0ля

ранжуван ня сmуd енm iB засmо с оВуюmь iHuly багатобал ьну utкалу (н апрt lклаd,

I00-бальну або 50С)-бальну), абсолюmне значення балiв, яке лtоже набраtпu

сmуdенm, зл,tiнюсmься BidnoBidHo dо розпtiрнасmi u,Lкалu iз збереЖеннЯ^,t

спiввidноtлlення мiж резульmаmсLlru оцiнювання поtпочноi навча.пьноl'

diяльносmi i пidсул,tковоzо ллоdульноzо конmролю: 60О% mа 40%,

3. 3 Оцiнювання поmочноt навчальноt diяльносmi
пiд час оцiнювання засвоення кожноi теми модуля студенту

виставляються оцiнки за 4-бальною (традицiйною) шк€tJIою

та за багатобальною шкztлою з використанням прийнятих у внз
та затверджених критерiiв оцiнювання для вiдповiдноi дисциплiни. Пр"
цъому враховуються yci види робiт, передбаченi методичною розробкою для

вивчення теми. Стулент мае отримати оцiнку з кожноi теми.

Виставленi за традицiЙною шкiLлою оцiНки конвертуються у баsти.

Можливi два пiдходи до конвертацii.

] пidхid. Перерахунок у бqлu на кожнол!у заняmmi,

виставленi за традицiйною шкzllrою оцiнки коЕвертуються у баlти

з€LлежнО вiд кiльКостi тем у модулi. Наводимо прtlклаd.



Традицiйна
шкала

Конвертацiя у бали (для 200-бальноi шкали)
l}thii|:|:;:l:|:|:|::i;:::::::i

(<5>>
a
J 5 6 9 10 |2 15 18

<<4>> )5
- )" 4 5

,7
8 10 12 15

(3>> 2 a
_) 4 5 6 8 9 12

<<2>> 0 0 0 0 0 0 0 0

бути

Вага кожноi теми у межах одного модуля в балах мае бути однаковою,
аЛе Може бути рiзною для рiзних модулiв однiеi дисциплiни i визначатися
кlлькlстю тем у модулi.

оцiлповання поточноi нчlвчzlJlъноi дiяльностi мzlютьФорми
стандартизованими 1 вкIIючати коIrгроJь теоретиtlноi та пралсгичноi пiдготовки.

Пiдсумковий бал за поточну дiяльнiсть визнаеться як арифметична
сума балiв за кожне заняття та за iндивiдуальну роботу.

Максимальна кiлькiсть баJIЬ, яку може набрати сryдент за поточну
дiялlьнiсть пiд час вивченIuI модуJuI, вирzlховуеться IIIJutxoM множеннrI кiлькостi
ба.гliв, що вiдповiдають оцшцi <<5>>, на кiлькiсть тем у молулi з додаванндд балiв
за iндивЫапьне зz}вдашш сryдента uшIе не бiльше 120 балiв (60 баrriв для 100-
бальноТ системи, 300 балiв для 500-бальноi).

Прuлlimка. Дпя duсцuплiн, фор.л,tою конmролю якL,tх € зq.цiк,
-лшаксuлtальна кiлькiсmь балiв за поmочну diяльнiсmь сmановumь 2()0 балiв.
ПМК не провоdumься.

Мiнiма_гlъна кiлькiсть балiв за модуль, яку повиЕен набрати студент
при його вивченнi для допуску до пiдсумкового модульного контролю,
вираховуеться шляхом множення кiлькостi балiв, що вiдповiдають оцiнцi
<<3>, на кiлъкiсть тем у модулi. Наприклад. |2 балiв х б тем :72 баsти.

2 пidxid. Перерахунок у балu переd пidсу.rпковuл,t *tоdульнl,tJlt конmро.це.iчl

(або на осmанньоп4у заняmmi dля duсцuплiн, формою конmролю якLlх е залiк).

Перед пiдсумковим модульним контролем (IIМК) на пiдставi оцiнок
затрадицiйною шкалою, виставлених
заняття та за iндивiдуальне завдання),
(СА) оцiнок за традицiйною шкапою,

пiд час вивчення модуля (за кожне
обчислюеться середне арифметичне
округлене до 2 (двох) знакiв пiсля

коми. Отримана величина конвертусться у бал за багатобальною шкалою
таким чином.



у багатобальну шкалу (лля молулiв, що завершуються IIМК)

4-
бапьна
шкаJIа

200-
бальна
шка-па

5 |2о
4.95 119
4.9| 118

4.8,7 IL7
4.8з 116

4.79 115

4.75 |т4
4.7 11з
4.66 I12
4.62 111

458 110

4.54 109
4.5 108

4-
бальна
шкала

200-
бшlьна
шкiL,Iа

4.45 |01
441 106

4з7 105

4.зз 104

4.29 103

4.25 |02
4.2 101

4.|6 100

4|2 99
4.08 98

4.04 9,7

3.99 96
з.95 95

4-
ба;lьна
шкiUIа

200-
ба;rьна
шкаJIа

3.9l 94
387 9з
з.8з 92
з.79 91

3.74 90
,.l 89
3.66 88
з.62 87
з.58 86
3.54 85

з,49 84
з.45 8з
з.4| 82

4-
бальна
шкrUIа

200_
бшьна
шкiLпа

з.92 I57
з89 156

з,8,7 155

з84 |54
з.8z l53
3.79 |52
з.77 l51
з74 l50
з.,I2 т49
з.,7 148

з.6,7 |4,7

з.65 |46
з_62 145

з.57 14з
3.55 т42

з.52 т4l^

з.5 140

з,.47 1з9
з45 138

з.42 |т7
з.4 1зб

4-
бальнh
шкаJIа

200-
ба,rьна
пIка_па

з.з1 81

J.JJ 80
3.29 79
з25 78
J.L ]7

3.16 76
з.\2 75

3.08 74
з.04 lJ

з 72

Менше
J

Недос-
татньо

4-
бшrьна
шкап,Iа

200-
ба.пьна
шкiUIа

з.з,7 1з5

3.з 5 lз4
э.эZ 1зз
J.J |32
з 2"| 131

з.25 130

з.22 129
128

з.|7 |27
3, 15 126

3.|2 \25
3.1 124

з 0,7 |2з
з.02 12l'

з I20

Менше 3

Недос-
татньо

5

{ля зруlностi наведенi таблицi перерахунку

Таблиця 1. Перерахунок середньоi оцiнки за

для 200-баJIьноi шкаJIи

поточну дiяльнiсть

Таблиця 2. Перерахунок середньоi оцiнки за поточну лiяльнiсть у багатобалъну
шкаry (для дисчиплiн, що завершуються заrriком)

4-
бальна
шкаJIа

200-
ба-irьна
шкаJIа

5 20о
4.97 l99
4.95 l98
492 l9,7

4.9 l9б
4_87 195

4.85 |94
4.82 l93
4.8 |92
4,7,7 191

4.,75 190

472 189

4.7 188

4.67 187

465 18б

4.62 185

4.6 184

4.51 183

4.52 181

4.5 180

4,47 |,79

4-
ба;rьна
шка-па

200_

ба;Iьца
шкrLпа

4.45 178

4.42 \,7,|

4.4 |,76

4.з7 \,75

4.з5 |,74

4_з2 |7з
4.з |,72

4.27 171

4.24 170

4.22 1б9

4.19 168

4.т7 |67
4.|4 166

4_|2 l65
4.09 164
4о7 163

404 |62
4.02 l61
3.99 160

з.97 l59
з94 158
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Оцiню в ання iHdaBidy altbHux з ав daHb сmу d енmа
Бали за iндивiдуалънi завдання нараховуються студентовi лише За

умов успiшного iх виконання та захисту.

Кiлькiсть балiв, яка нараховусться за рiзнi види iндивiдуальних
завдань, зzlлежить вiд iхнього обсягу та значимостi, a-lle не бiльше 10-12

балiв. Вони додаються до суми балiв, набраних студентом на заняттях пiд
час поточноi.навчаlrьноi дiяльностi. В жодному разi загальна сума балiв За

поточну навчалъну дiялънiсть не може перевищувати 120 балiв (60 балiв для
100-бальноi системи, 300 балiв для 500-балъноi),

Оцiню в ання calyro споiйноt р о б оmu сmу deHmiB
Самостiйна робота студентiв, яка передбачена темою заняття поряД

iз аудиторною роботою, оцiнюеться пlд час поточного контролю теми
на вiдповiдному заняттi. Засвоення тем, якi виносяться лише на самостiйнУ

роботу, перевiряеться пiд час пiдсумкового модульного контролю.

3.4. Пidсулtковай моdульнuil конmроль (ПМК)
Пiдсумковий модульний контроль здiйснюеться пiсля завершення

вивчення ycix тем модуJIя на останньому контрOльному заняттi з модуля.

До пiдсумкового модульного контролю допускаютъся стУденТи, ЯК1

вiдвiдали yci перелбаченi навччlпьною програмою з дисциплiни аУлИТОРНi

навчzlJlьнi заняття та при вивченi модуля набрали кiлькiсть балiв, не МеНШУ

за мiнiмальну. Стуленту, який з

пропуски навч€lJIъних занять,
поважних чи без поважних причин мав

дозволяеться вiдпрацювати академiчну

заборгованiсть до певного визначеного термlну,

ФормИ проведеннЯ пiдсумкОвогО контролЮ маютЪ бути

стандарТизованимИ i включатИ контроль теоретичноi та практичноi
пiдготовки.

максимzlльна кiлькiсть балiв, яку може набрати студент пiд час

скJIадання пiдсумкового модулъного контролю, становитъ 80.

Пiдсумковий модульний контролъ вважасться зарахованиМ, ЯКlЦО

студенТ набраВ не менШе 60Yо вiд макСима-пьноi суми балiв за ПМК (для

200-балъноi шка-ши - не менше 50 балiв).

3. 5. Оцiнювання лtоdуля mа duсцuплiнлl
оцiнка за модуль визначаеться як сума пlдсумкового балу за поточну

навчzlпьну дiяльнiсть та баrrу за пiдсумковий модульний контроль

i виражаеться за багатобальною шкчшою.

оцiнка з дисциПлiни виставляеться лише студентам, яким зарахованi

yci молулi з дисциплiни.



Оцiнка дисцигrrriн, формою пiдсумкового контролю яких е залiк,
баЗУеться на резулътатах оцiнювання поточноi дiяльностi та виражаетъся
За ДВОбалъноЮ шкutлою: (зараховано)) або кне зараховано>. Щля зарахування
СТУДеНТ мае отримати за поточну навчальну дiяльнiсть ба_гr не менше 60%о
ВiД макСимальноi суми балiв за модуль (для 200-бальноi шкали - не менше
120 бшriв).

вuзначення кiлькосmi балiв, яку сmуDенm набрав з duсцuttлiнu
Кiлькiсть балiв, яку студент набрав з дисциплiни, визначаеться

як середне арифметшIне кiлькостi балiв з ycix модулiв дисциплiни (сума
ба_lriв за yci модулi дiлиться на кiлькiсть модулiв дисциплiни).

Об'ективнiсть оцirтовання навчальноi дiяльностi студентiв мас
перевiрятися статистиtIними методами (коефiцiент кореляцii мiж поточною
успiшнiстю та результатами пiдсумкового модульного контролю).

За рiшеннrlм вченоi ради ВНЗ до кiлькостi балiв, яку студент набрав
iЗ Дисциплiни, можуть додаватися заохочувальнi бали (не бiльше 12 ба-гriв)
За пОСiдання призових мiсць на мiжнародних та всеукраiнських предметних
олiмпiадах, аIIе у жодному разi загальна сума балiв за дисциплiну не може
ПеРеВищити 200 балiв (.rр" iнших багатобалъних шкzLлах - 100 або 500 ба,лiв
вiдповiдно).

3.6. Конверmацiя кiлькосmi балiв з duсцuплiнu в оцiнкл,t за ,uкшлою
ECTS mа за чоmшрuбальною (mраdлlцiilною) лакалою

Бали з дисциплiн незаrrежно конвертуються як у шкztJIу ECTS, так i у
чотирибальну шк:шу. Бали шкzlли ECTS у чотирибалъну шкztJIу
не коIrвертуються i навпаки.

Студенти, якi навчаються на одному Kypci за однiсю спецiальнiстю, на
ocHoBi кiлъкостi балiв, набраних з дисциплiни, ранжуються за шкаJIою ECTS
таким чином:

Оцiнка ECTS статистичний показник

(А> НаЙкращi t0 О/о студентiв

<(В>) Наступнi 25 Оh студентiв

(С>> Наступнi 30 О/о студентiв

(<D>> Наступнi 25 О/о студентiв

(Е>> OcTaHHi 10 Уо студентiв
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Ранжування з rrрисвоенням оцiнок (Д), (В), (С), (D)), кЕ>

проводиТься декаЕатамИ або iншИм структурним пiдроздiлом за рiшенням
вченоi Ради навчzLпьниМ вiддiлом дJU{ сryдентiв даного курсу, якi
навччlються за однiею спецiальнiстrо i успiшно завершили вивчення

дисциплiни. Ранжрання студентiв громадян iноземниХ держаВ

рекомендовано за рiшенням вченоi Ради rrроводити в одному масивi зi

студентами громадянами Украiни, якi навчаються за тiсю ж

спецiа-гlьнiстю.

Студенти, якi одержztпи оцiнки кFХ> ,га кF> (к2о) не вносяться

до списКу студеНтiв, щО ранжуюТься, HaBiTb пiсля перескJIадання модуля.

TaKi стуленти пiсля перескJIадання автоматично отримують бал кЕ>.

ОцiнкИ з дисциПлiнИ (FХ), кF> (к2>) виставляються студентам, яким

не зараховано хоча б один модуль з дисциплiни пiсля завершеннЯ ii
вивчення.

Оцiнка кFХ> виставляеться студентам, якi набрали мiнiмальну
кiлькiсть балiв за поточну навччtлъну дiяльнiсть, zlJle яким не зарахований

пiдсумковий модульний контроль. I]я категорiя студентiв мас право на

перескJIадання пiдсумкового модульного контролю за затвердженим

графiком (аrrе не пiзнiше початку наступного семестру). Повторне

скIIаданНя пiдсумКовогО модульнОго контролю дозволяеться не бiльше двох

разiв.

Оцtнка Ki'> виставлЯетьсЯ студентам, як1 вlдвlдuшИ y0l аулиr,Uрнl

заняття з модуля, аJIе не набршrи мiнiмальноi кiлькостi балiв за поточну
як1 вiдвiдали ус1 аудиторн1оцiнка кF>

навчаJIьну лiяльнiстъ i не допуЩенi до пiдсумкового модулъного контролю.

щя категорiя стулентiв мас право на повторне вивчення модуля.

За дозвОлом рекТора стуДент може пiдвищити оцiнку з дисциплiни
шляхоМ перескJIадання пiдсумкового модульного контролю ("е бiльше

тръох разiв за весь перiол навчання).

Бали з дисциплiни для студентiв, якi успiшно виконrtли rтрограму

з дисциIшiни, також конвертуються кафедрою у традицiйну чотирибалъну

шкztлу за абсоJIютними критерiями як нижченаведено у таблицi.

Оцiнка за багатобальною (200)

шкалою
Оцiнка за

чотирибальною шкалою

Вiд 170 до 200 балiв (<5>)

Вiд 140 до 1б9 балiв <<4)>

Вiд 139 до мiнiмальноi кiлькостi
балiв, яку повинен набратц JтуцgцI

(3>>

[Iижче мiнiмальноi кiлькостi балiв,

]jlкy повинен набрати сfуц9цf_
<<2>>
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ПрuмimКа. За рiutеннялt вченоt раdu ВНЗ л4оже всmановumu dля оцiнкtl

к5> Kpumepit l80-200 балiв, dля оцiнкu <t4> 
-крumерii 

140-]79 балiв.

прuмimка 2. Прu вuкорuсmаннi iHulux баzаmобальнuх 1,1lка.ц

з асm о с овуюmься пр оп орцiйн i крum ер ii,

Прuллimка 3. цi Kpumepii mакоэtс засmосовуюmься прu вuзначеннi

оцiнкu за моdуль за необхidносmi.

Оцiнка ECTS у традицiйну чотириба_гlьну шк€tлу НЕ конвертусться,

оскiльки шкztJIа EcTs та чотирибальна шкала е незалежними,

Багатобальна та чотирибальна шкали характеризують фактичну

уопiшнiстъ кожного студента iз засвоення навчаJIьноi дисциплiни. Шкаrrа

ECTS с вiдносною, порiвняльноЮ, рейтинговою, яка встановлю€ належнiстъ

студента до групи кращих чи гiрших серед референтноi групи

однокурсникiв (факулътет, спецiальнiсть). Тому оцiнка кА> за шкzLлою

ECTS не може дорiвнювати оцiнцi квiдмiнно>, а оцiнка (В)) оцiнцi
кдобре> тощо. Як правило, при конвертацii з багатобальноi шкали межi

оцiнок (Д), (В)), кС>, ((D)), кЕ> за шкzlлоЮ ECTS не спiвпадають з межами

оцiнок ((5)), ((4)), к3> за традицiйною шкztлою.

4. ОЦIНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ПРАКТИЧНО-
ОРI€НТОВДНОГО ДЕРЖДВНОГО IСПИТУ ЗД КРЕДИТНО-

трднсФЕрною систЕмою оргднIздцIi нАвчАльного
процЕсу

оцiнювання результату практично-орiентованого державного
iспиту залежить вiд обраноi форми проведення iспиту.

У разi проведеннЯ практичНо-орi€нтОваногО iспитУ у формi
державних випускних 1спитlв виставляються oKpeMi оцiнки з кожноi

дисциплiни, 'що вiднесенi до державноi атестацii згiдно з навчальним

планом.

ЯкщО IIрактичНо-орiенТованиЙ iспиТ проводИться у формi
комплексного державного 1спиту, може виставлятися одна оцiнка за

комплекс дисциплiн або oKpeMi оцiнки з дисциплiн, якi входять до

комплексу. Ще рiшення мае бути затверджеЕе вченою радою внз та

погоджене у МОЗ Украiни.

РезультаТ практично-орiентованого державного iспиту

визначаеться за двома шкалами: у 'балах баrатобальноi шкilJIи та в

оцiнкаХ траличiЙноi 4-баЛьноi шкали (5 - квiдмiнно)), 4 - кдобре), З -
кзадовiльно), 2 (незадовiльно>). За рiЙнням вченоi Ради внЗ
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результат у балах багатобальноi шкали також конверту€тЬСя У ШКаЛУ

ECTS.
yci результати визначаються на ocHoBi первинних балiв,

зафiксованих у iндивiдуальних fiротоколах проведення та оцiнювання
iспиту, що затвердженi наказом моЗ Украiни вiд З1.01.2005 лъ 53 кПро
затвердження Положення про органiзацiю ,га порядок проведення

державноi атестацii студентiв, якi навчаються у вищих навчальних
закладах III-IV piBHiB акредитацii за напрямом пiдготовки кМедицина>.

Первиннt бали, yHeceHi до протоколiв, визначаються таким чином.

Виконання типових задач дiяльностi та yMiHb, що перевiряЮтЬСЯ

пiд час першоi частини iспиту, оцiнюеться балами. <<1>, (i0,5) та к0>

(виконано, виконано не повнiстю, Е€ виконано). Бали вносяться до
iндивiдуilJlъних протоколiв проведення та оцiнювання першоi частини
iспиту.

Виконання ситуацiйних задач, основних yMiHb i навичок, що
перевiряються пiд час другоi частини iспиту, оцiнюеться балами "1" та
сс0" (виконано, не виконано). Бали вносяться до iндивiдуальних
1rротоколiв проведення та оцiнювання другоi частини iспиту.

Бали за першу (дру.у) частину iспиту визначаються як середне

арифметичне ycix балiв, що зафiксованi у iндивiдуальних протоколах
проведення та оцiнювання вiдповiдноi частини iспиту. Первиннt бали

за першу (другу) частину iспиту лежать у дiапазонi вiд 0 до 1 i

округлюються до 2 (двох) знакiв пiсля коми.

результуючий бал за практично-орiснтований державний iспит
визначаетьсЯ як сереДне арифМетичне балiв першоi (сд]) i другоi (сА2)
частиН iспиту, помножене на коефiцiент 200, округлене до цiлого
значення. Такий результуючий бал € оцiнкою студента за 200_

бальною шкалою.

Формула для lrерерахунку.

СА1,+СА2 .rоо
2

Прuл,tiwка ]. У наказi МОЗ Украiнu Bid 3].01.2005 JVs 53 зазна,чено,

u4о пid чаС конверmацit залliсmь коефiцiенmа к200)) ёля спроu,|ення

спрuйняmmя резульmуючо2о балу засmосовувався mехнiчнuй коефiцiснtп

к 5 у. Пiсля запроваdження креdumно-mрансферноi' cuc1,1,1e.^4u t]l.a

баzаmобальнuх luкал засmосування цьоzо коефiцiснmа прuзвоdutпь do

зайвuх mехнiчнuх операцiй, mому рекоJчrенdусmься оdразу конверmуваmu

первuннi балu з пролпоколiв у баzаmоба]!ьну u,Lкалу,

прuлtimка 2. у внз, якi засmосовуюmь iHuly баеаmобальну luкалу

(напрuiлаd, ]00-бальну або 500-бальну), первufuнi балu з iHduBidyaлbHttx

проmоколiв слid мноuсumu на коефiцiснm ]00 або 500 вidповidно.
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Бали за практично-орiентований державний iспит у 200-бальнiй
шкалi конвертуються у чотирибальну шкалу за нижченаведеними
критерiями. Оцiнки за багатобальною та чотирибальною шкалами
заносяться до вiдомостi екзаменацiйноi групи.

Kpamepit всmановлення ol1iHnu за mраdtlцiйною 4-бальною ,uкалою

Конверmацiя у ,uкалу ECTS

Пiд час проведення ранжування студентiв бали iз державних
випускних iспитiв у 200-бальнiй шкалi конвертуються у шкrtлу ECTS. Бали
шкчLли ECTS у чотириба-гrьну шкчtлу не конвертуються 1 навпаки.

Ранжування з присвоеннjIм оцiнок ((А), (В), (С), ((D)), (Е)
проводиться деканатами для ycix студентiв одного курсу, якi навчаються за
однiею спецiа_гrьнiстю i успiшно скJI€tпи практично-орiентований iспит.
Студенти, якi одержztпи 100 балiв i менше (оцiнка <<2>>), не вносяться до
списку студентiв, що ранжуються. Ранжування для визначення оцiнки ECTS
здiйснюеться деканатами за кiлькiстю балiв, набраних з практично-
орiентованого iспиту (вiдповiдно до обраноi форми проведення практично-
орiентованого iспиту може бути одне ранжування або лекiлька). Результати
заносяться до вiдповiдних вiдомостей та протоколiв.

Оцiнка за багатобальною (200) шкалою (при
застосуваннi коефiцiенту конвертацii,,200")

Оцiнка за чотирибальною
шкалою

Вiд 180 до 200 балiв 5r'Овiдмiнно"

Вiд 140 до |79 балlв 4, ООдобре"

Вiд 101 до 139 балш 3о "задовiльно"

100 балiв i менше 2, ООнезадовiльно"
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