
Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

Форми контрольних заходів прописані у самій ОНП, деталізуються 

навчальним планом та робочими програмами навчальних дисциплін. Усі освітні 

компоненти за цією ОНП завершуються заліком, умови проведення якого 

регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Вищому 

державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний 

університет» (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-

pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-

universitet.pdf) . 

Оцінювання наукової складової ОНП є складнішим процесом, основним 

критерієм є виконання індивідуального плану наукової роботи, зокрема і 

кількість та якість друкованих праць, апробацій, які обговорюються на 

кафедрах двічі на рік. Наприкінці кожного року здобувач проходить річну 

атестацію.  

Заключна атестація відбувається у вигляді захисту кваліфікаційної 

роботи згідно Положення про присудження ступеня доктора філософії в 

порядку експерименту Вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет» 

(https://drive.google.com/file/d/1V9XhXZnaWQm9zOuYArcUSzBo8emKDJ1p/vie

w) . 

Перевірка результатів виконання освітньої та наукової складових ОНП 

відбувається згідно Кодексу академічної доброчесності Вищого 

державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 

університет»  

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf)  

Усі навчальні дисципліни за цією ОНП завершуються заліком, в межах 

деяких з них є проміжні (семестрові) заліки. 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

здобувачем програмного матеріалу та рівня його компетентностей на підставі 

результатів виконання ним певних видів робіт на практичних (семінарських) 

заняттях. 

Залік як форма підсумкового контролю не передбачає підсумкового 

модульного контролю, опитування, письмових завдань тощо. Така форма є 

цілком достатньою для третього рівня вищої освіти, де програмні результати 

навчання мають на меті забезпечити постійний потяг до саморозвитку та 

самоудосконалення, а не звичну оцінку рівня знань здобувача. 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності є стандартизованими і 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. Підсумковий бал за 

поточну діяльність визнається як арифметична сума балів за кожне заняття та 

за індивідуальну роботу (за її наявності). Максимальна кількість балів, яку 

може набрати студент за поточну діяльність під час вивченні навчальної 

дисципліни, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають 

оцінці «5», на кількість тем з додаванням балів за індивідуальне завдання 

студента, але не більше 200 балів. Мінімальна кількість балів за модуль, яку 
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повинен набрати студент при його вивченні вираховується шляхом множення 

кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі. 

Мінімальна кількість балів - 120. 

Щодо контролю наукової роботи здобувача в університеті постійно 

здійснюється тотальна експертиза навчально-методичних, науково-дослідних та 

дисертаційних матеріалів (дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 

медицини, доктора філософії, звітів з НДР, підручників, посібників, 

монографій, статей, рекомендацій, вказівок), щодо запобігання та виявлення 

плагіату.  

У БДМУ затверджене Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату  

(https://www.bsmu.edu.ua/wp- content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf) . Наказом 

по університету створено комісію по перевірці рукописів на наявність плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/pervirka_rukopysiv-1.pdf) . 

Валідність тих чи інших форм контролю забезпечується діяльністю 

спеціальних структурних підрозділів університету, зокрема наукової комісії, 

предметних методичних комісій, вчених рад факультетів, вченої ради 

університету. 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

висвітлені у ОНП та у робочих програмах навчальних дисциплін, які  

представлені на сайті університету, тобто є в постійному доступі та  

відповідають Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів 

Буковинського державного медичного університету в умовах впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-

oczinyuvannya-%D1%94kts-2014-3.pdf) . 

Додатково інформування щодо цих питань відбувається на установчих 

зборах протягом першого місяця навчання. Інформація щодо оцінювання 

детально обговорюється на першому занятті з дисципліни та є висвітлена в 

Індивідуальному навчальному плані та Індивідуальному плані наукової роботи. 

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням 

про організацію освітнього процесу у Вищому державному навчальному 

закладі України «Буковинський державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-

organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-bukovinskij-derzhavnij-medichnij-

universitet.pdf)  та Інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів Буковинського державного медичного університету в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу  

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-

oczinyuvannya-%D1%94kts-2014-3.pdf ). 

Робочі програми навчальних дисциплін також детально описують 

процедуру проведення контрольних заходів. 

Залік як форма підсумкового контролю, усуває суб’єктивний вплив 

екзаменатора, водночас є цілком об’єктивним для третього рівня вищої освіти, 

де програмні результати навчання мають на меті забезпечити постійний потяг 
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до саморозвитку та самоудосконалення, а не звичну оцінку рівня знань 

здобувача. 

Відповідно до Статуту університету (https://www.bsmu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/statut2015.pdf) , посадові та службові особи 

університету, інші особи, які виконують роботу та перебувають із 

університетом у трудових відносинах, зобов’язані: не вчиняти та не брати 

участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю 

університету; невідкладно інформувати про виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів. 

Згідно п.5.1. Статуту Ректор Університету в межах наданих йому 

повноважень: забезпечує дотримання вимог антикорупційного законодавства в 

Університеті. На виконання вимог Статуту в університеті було видано 2 накази 

щодо запобігання конфлікту інтересів, а саме: наказ No60-Адм від 12.02.2019 

року Про заходи щодо врегулювання реального та потенційного конфлікту 

інтересів в БДМУ; наказ No68-Адм від 22.02.2018 року Про заходи щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у БДМУ. 

Процедура врегулювання повторного проходження контрольних заходів 

регламентується Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю 

знань здобувачів вищої освіти 

(https://drive.google.com/file/d/1XoEUkvuOAcfCwDM01J4M4-GDq1Kduwx/view)  

Положення вказує на порядок створення апеляційної комісії, визначає 

принципи її роботи, процедуру апеляції. Апеляційна комісія створюється з 

метою захисту прав осіб щодо оскарження оцінки з дисципліни, отриманої під 

час підсумкового семестрового контролю, та інших заходів з контролю. 

Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму 

при оцінюванні знань студентів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, уникнення 

непорозумінь та спірних ситуацій, законних прав і інтересів людини, що 

навчається. 

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, створення 

найсприятливіших умов для розвитку та реального забезпечення прозорості, 

oб’єктивності та відкритості відповідно до законодавства України. 1.4. Порядок 

подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома 

здобувачів вищої освіти і викладачів до початку підсумкового семестрового 

контролю та інших заходів. 

Здобувачі вищої освіти мають право подавати апеляцію на будь-яку 

отриману підсумкову оцінку за шкалою ECTS (від «F» до «В») або за 

національною шкалою (від «2» до «4») та інших заходів з контролю. 

Заява розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання. Повторне чи додаткове опитування 

здобувача вищої освіти, який складав підсумковий контроль письмово, 

апеляційною комісією заборонено. 

Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від 

загального складу комісії. Результати апеляції оголошуються здобувачу вищої 

освіти відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей), 

про що здобувач вищої освіти особисто робить відповідний запис у протоколі 

засідання апеляційної комісії. 
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Політика, стандарти і процедури дотримання академічної 

доброчесності в БДМУ прописані в наступних документах: 

1. Кодекс академічної доброчесності Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf) . 

2. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf) . 

Для протидії порушенням академічної доброчесності в БДМУ 

запроваджена перевірка робіт співробітників університету, аспірантів та 

здобувачів вищої освіти, що плануються до видання, на наявність плагіату за 

допомогою програми Anti-Plagiarism v-15.257. Укладено договір з 

Хмельницьким національним університетом, який надає 

доступ програмного забезпечення. Також планується з вересня 2020 року 

укласти угоду з компанією ТОВ «Unicheck» на використання комп’ютерних 

програм щодо виявлення плагіату. 

Окрім безпосереднього виявлення збігів, меню програми передбачає 

можливість аналізу збігів, що дозволяє оцінити їхню сутність. Максимальний 

допустимий збіг з однією роботою не повинен перевищувати межу 40%. У 

випадку кваліфікаційних робіт, навчально-методичних праць, посібників, 

керівництв та інших типових творчих проектів, межа максимального збігу з 

однією роботою не повинна перевищувати 50%. 

Після проведення перевірки автору видається довідка щодо унікальності 

(оригінальності) текстових даних у конкретній роботі, де зазначені автори і 

назва. 

Довідку підписують відповідальний за перевірку і голова комісії по 

перевірці рукописів на наявність плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/pervirka_rukopysiv-1.pdf) . 

Друковані праці здобувачів вищої освіти так само як і всіх співробітників 

університету перевіряються програмним забезпеченням на наявність плагіату 

та проходять експертну оцінку. 

Для співробітників кафедр та здобувачів вищої освіти у 2018 році 

бібліотекою БДМУ організований семінар за темою «Загальна культура 

науковця», на якому розглядалися питання публічної етики й особливості 

формування іміджу науковця. 

Проведена трансляція онлайн-конференції «Плагіат у наукових 

публікаціях». Регулярно проводяться семінари за участю провідних науковців 

університету та представників компаній-партнерів з питань запобігання та 

виявлення плагіату у середовищі ЗВО. 

Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії пропонується 

ввести навчальну дисципліну «Академічна доброчесність». 

На запитання в анкеті «Яким чином популяризується академічна 

доброчесність в Університеті?» 100 % респондентів вказали на наявність 

Кодексу академічної доброчесності та роз’яснювальної роботи. 

У випадку виявлення порушень академічної доброчесності їх 

врегулюванням займається Комісія з академічної доброчесності відповідно до 

Кодексу академічної доброчесності Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» 

https://www.bsmu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf
https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/pervirka_rukopysiv-1.pdf


(https://www.bsmu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf) . 

Порушення норм даного Кодексу передбачає подання пропозицій Комісією 

ректору університету щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

https://www.bsmu.edu.ua/wp-ontent/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf

