
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Здійснюються відповідно до Інструкції щодо оцінювання навчальної 

діяльності студентів Буковинського державного медичного 

університету в умовах впровадження Європейської кредитно-

трансферної системи організації навчального процесу (схвалена на 

засіданні Вченої Ради БДМУ 29 травня 2014 року, протокол № 9). 

Форма контролю успішності навчання: залік. 

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні (за шкалою ЗВО) засвоєння аспірантом навчального 

матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних 

видів робіт на практичних або семінарських заняттях. Залік з 

дисципліни проводиться після закінчення кожного з семестрів курсу з 

дисципліни «Ортопедична стоматологія». 

Оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума оцінок 

поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляються на 

кожному навчальному занятті за відповідною темою та кількістю балів 

за виконання індивідуальних завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при 

вивченні навчальної дисципліни за поточну навчальну діяльність і 

виконання індивідуальних завдань – 200 балів. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за 200-бальною шкалою 

з використанням прийнятих та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної навчальної дисципліни. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною  

розробкою для вивчення теми. Студент повинен отримати оцінку з 

кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали залежно від кількості тем. 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у 

бали залежно від кількості тем у Модулях: 

 
Номер 

модуля 

 
Кількість тем 

Конвертація у бали 

традиційних оцінок 

Мінім. 

к-сть 

балів 
«5» «4» «3» «2» 

  Модуль 1 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО  64 48 40 0 40 

  Модуль 2 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО 64 48 40 0 40 

  Модуль 3 8 8 6 5 0  

 ВСЬОГО 64 48 40 0 40 

РАЗОМ 24 192 144 120 0 120 

 
 

Результати складання заліків оцінюються за двобальною шкалою: 

«зараховано», «не зараховано». На останньому тематичному 

навчальному занятті з дисципліни після закінчення розбору теми 



заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен 

студент групи набрав за результатами поточного контролю та за 8 

виконання індивідуальних завдань (якщо такі наявні). Студент отримує 

оцінку «зараховано», якщо він виконав всі види робіт, передбачених 

робочою навчальною програмою з дисципліни, відвідав всі навчальні 

заняття – лекції, практичні (семінарські), визначені тематичним планом 

з відповідної дисципліни (при наявності пропусків – своєчасно їх 

відпрацював), набрав загальну кількість балів при вивченні навчальної 

дисципліни не меншу, ніж 120. Студент отримує оцінку «не 

зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски навчальних 

занять (практичних, семінарських та лекцій) і кількість балів за 

поточний контроль менша ніж мінімальна 

Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями як наведено у таблиці. 

 

За умов успішного завершення курсу аспірант отримує сертифікат, 

у якому зазначено назву навчального курсу, відмітку про успішність 

навчання та кількість кредитів. 

 
 

 

Оцінка за 200-бальною шкалою Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до мінімальної кількості 

балів, яку повинен набрати аспірант 

«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати аспірант 

«2» 


