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ВІТАЄМО! ВИ – В НМУ!

АЛЕ ЯК ТУТ ВЧИТИСЬ???

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В НМУ імені О.О. Богомольця

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ 2017/2018 н. р.



Процес створення єдиного європейського освітнього 
та наукового простору, єдиних критеріїв та 

стандартів освіти за назвою міста (Болонья), де була 
підписана Декларація про вищу освіту Європи, 

отримав назву Болонський процес (1999 р.)

Болонський

процес

Визнанню освіти і дипломів у Європі сприяє 
впровадження в університетах Європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС), (ECTS).

Вона ґрунтується на зарахуванні кредитів (одиниць 
виміру навчального навантаження) з навчальних 

дисциплін. 1 кредит = 30 академічних годин.
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▪ Два семестри по 17 тижнів; зимова та літня

сесії (2 та 4 тижні) складають навчальний рік

тривалістю 40 тижнів;

▪ Всі дисципліни семестру мають завершитись

виставленням перевідного заліку, диференційного

заліку чи складанням ПМК або іспиту.

▪ Застосовується три шкали оцінювання

(традиційної, багатобальної та ЄКТС, яка є

рейтинговою) для внесення оцінок до додатку до

диплому європейського зразка.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ ЗА ЄКТС на 1 курсі





Графік навчального процесу на 2017/2018 н. р. 



Графік навчального процесу 1 курсу
Навчальний рік – 40 тижнів.

2 семестри – по 17 навчальних тижнів (34 т.).

Сесії (6 т.):

- 2 тижні - зимова;

- 4 тижні - літня. Практика – відсутня.

Під час сесії складаються іспити, ліквідується 
академічна заборгованість, перескладаються 
заліки, диференційні заліки та ПК.

Після семестрів – канікули.

Під час канікул у визначені відповідним наказом 
терміни ліквідується академічна заборгованість, 
перескладаються іспити, заліки, диференційні 
заліки та ПК.



Графік навчального процесу на 2017/2018 н. р. 
1 курс

Тривалість осіннього 

семестру

1.09. - 29.12. 2017                              (17 т.)

Екзаменаційна сесія 30.12.2017 - 14.01.18                         (2 т.)

час для ліквідації заборгованості

Зимові канікули 15.01. – 28.01.2018                             (2 т.)

час для ліквідації заборгованості

Тривалість весняного 

семестру

29.01. - 25.05.2018                            (17 т.)

Екзаменаційна сесія 26.05. - 22.06.2018                            (4 т.)

Виробнича практика відсутня

Літні канікули 23.06. - 31.08.2018

25.06.-06.07., 20.08-31.08.2018 - час для 

ліквідації заборгованості



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН    1 курс «Медицина»

№ 

п/п

Назва дисципліни Кре-

дити

Години

всього

Години, 

аудиторні

Години,

СРС

Форми контролю

Осінній семестр Весняний 

семестр

1 Іноземна мова 3 90 50 40 залік Диф. залік

2 Латинська мова та медична 
термінологія

3 90 70 20 залік Диф. залік

3 Українська мова (за професійним 

спрямуванням)

3 90 30 60 - Диф. залік

4 Історія України та української 
культури

3 90 30 60 Диф. залік -

5 Філософія 3 90 40 50 - Диф. залік

6 Історія медицини 3 90 20 70 Диф. залік -

7 Безпека життєдіяльності; основи 

біоетики та біобезпеки

3 90 40 50 - Диф. залік

8 Медична та біологічна фізика 4 120 80 40 залік ПК

9 Медична хімія 4 120 70 50 ПК -

10 Курси за вибором 4 120 20 100 - Диф. залік

11 Анатомія людини 11,5 345 200 145 залік залік
12 Гістологія, цитологія та ембріологія 7 210 90 120 - залік
13 Медична біологія 5,5 165 90 75 залік Іспит
14 Біологічна та біоорганічна хімія 3 90 40 50 - залік
15 Фізичне виховання

Для ФПЛЗСУ 
160
160

160
30

-
130 Факультатив

Диф. залік.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН    1 курс «Медицина»
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Розклад занять на осінньо-зимовий семестр 
2017/2018 н. р.

• acadreg.nmu.ua



ВИДИ КОНТРОЛЮ:
• Поточний – на кожному практичному (семінарському) 

занятті;

• Проміжний – для дисциплін, які тривають декілька 
семестрів в кінці кожного семестру;

• Кінцевий – після завершення дисципліни та складання 
всіх видів контролю з неї. Завершується виставленням 
оцінки з дисципліни;

• Семестровий контроль – всі види контролю, які 
складаються з всіх дисциплін, які вивчаються в семестрі.

• Державна атестація (3 курс): “КРОК 1” – ліцензійний 
інтегрований іспит з 9 дисциплін 1-3 курсів;

• Державна атестація (6 курс): “КРОК 2” – з клінічних 
дисциплін; 5 державних випускних іспитів.  11



Організація навчального процесу 1 курс

Оцінка з кожної дисципліни виставляється в кінці вивчення.

Кінцевий контроль з дисциплін здійснюється у вигляді:

- Іспиту (складається екзаменаційній комісії під час сесії, 3 дні 
на підготовку); розклад іспитів для кожної групи визначається 
спеціальним графіком та затверджується наказом, з яким можна 
ознайомитись на сайті Університету за 1 місяць до сесії.

- Підсумкового контролю (ПК) (складається викладачу кафедри 
на останньому занятті з дисципліни);

- Диференційного заліку (проставляється за результатами 
навчання викладачем академічної групи на останньому 
занятті з дисципліни).

Семестровий (проміжний) контроль з дисциплін, що тривають 
більше 1 семестру, здійснюється у формі перевідного заліку
(атестації). Проставляється на останньому занятті семестру 
за умови відсутності невідпрацьованих “нб” та “2”. 



ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІН

1) Якщо дисципліна завершується диференційним заліком:

- Виставляється на останньому занятті як сума балів за всі заняття 
за 200-бальною шкалою (трансформується у бали за 
традиційною шкалою).

2) Якщо дисципліна завершується іспитом або ПК:

- 60% балів - за поточну діяльність студента (бал допуску);

- 40% балів - за підсумковий контроль з дисципліни.

Після складання дисципліни всіма студентами – бали за 200-
бальною шкалою ранжуються за ЄКТС з виставленням відповідної 
оцінки та трансформуються в традиційну шкалу.



ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІН В НМУ

Шкали оцінювання результатів навчання,     

які вносяться до D.S.:

1. Традиційна шкала:  “5” - відміно, 

“4” - добре, 

“3” - задовільно, 

“2” – незадовільно;

2. 200 – бальна шкала ;

3. Шкала ЄКТС (ECTS) – А, В, С, D, E.    
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• За кожне заняття з дисципліни студенту виставляються оцінки
за традиційною шкалою ("5", "4", "З", "2"), які конвертуються в
бали;

“2” мають перескладатись (не більше ніж 2 рази).
“НБ” мають відпрацьовуватись.
Це покращує результат з дисципліни вцілому.
• Кількість балів за заняття з кожної дисципліни залежить від

кількості навчальних занять в модулі.

▪ Мінімальна кількість балів (МінКБ), яку повинен набрати
студент при вивченні дисципліни, для допуску до підсумкового
контролю - множення кількості балів, що відповідають оцінці
“3", на кількість занять.

Приклад: «3» - 4 бали, кількість тем модуля – 20

МінКБ = 4 х 20т = 80

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ



ПІДГОТОВКА ДО ПК, ІСПИТІВ

▪ Кафедри надають студентам повний перелік питань до
ПК або іспиту (з теоретичної та практичної підготовки);
розміщують цю інформацію на інформаційних стендах
та на сторінці кафедри на офіційному сайті Університету.

▪ Максимальна кількість балів, яку може набрати студент
при складанні підсумкового контролю або іспиту,
становить 80;

▪ Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо
студент набрав не менше 50 балів.
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Бали з дисципліни (за 200-бальною шкалою) 

конвертуються  на кафедрі за чотирибальною 

традиційною шкалою

Бали з дисципліни
Оцінка за чотири-

бальною шкалою

від 170 до 200 балів «5»

від 140 до 169 балів «4»

від 139 до мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент
«3»

< мінімальної кількості балів, яку 

повинен набрати студент
«2»
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Бали студента з дисципліни деканатом 

конвертуються за шкалою ЄКТС таким чином:  

Оцінка ЄКТС Статистичний показник

А Кращі 10 % студентів

В Наступні 25 % студентів

С Наступні 30 % студентів

D Наступні 25 % студентів

E Решта 10 % студентів
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ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ В АСУ “Електронний деканат”



Відпрацювання пропусків

• Всі пропущені заняття відпрацьовуються!

• Безкоштовно відпрацьовуються:

- лекціїї, 

- пропуски з поважних (документованих) причин;

- пропуски без поважних причин впродовж 2 тижнів; 

- пропуски без поважних причин в кількості до 12 академічних 
годин на семестр.

• В інших випадках відпрацювання занять – за оплату! 

Наявність пропусків занять можна переглядати в АСУ 
“Електронний деканат” та в відомостях деканатів, а також в 
електронних журналах з дисциплін та академічних журналах 
у викладачів.
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Відрахування студентів:
• Якщо без поважних причин пропустили більше 1 місяця 

навчальних занять;

• Якщо до завершення семестру не склали 3 або більше 

дисциплін семестрового контролю;

• Якщо тричі одержали незадовільну оцінку з однієї 
дисципліни;

Таким студентам не надається право ліквідації академічної 
заборгованості під час сесії та канікул!

• Якщо до початку наступного семестру не ліквідували 
академічну заборгованість за попередній.

Перескладання “2” за іспити та ПК - лише 2 рази!
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ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ:
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


