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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 
 

Назва дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ПІП к.філол.н. Стрижаковська О.С. 

Контактний телефон  050605416 

E-mail:   Olgastr4@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus,  https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13, 

http://www.library.chnu.edu.ua/; 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Консультації Пн.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції - 

Навчальна практика 30 

Самостійна робота 60 

Підсумковий контроль Підсумковий модульний 

контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання – 10 місяців; 1 рік 10 місяців 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» є формування у здобувачів вищої освіти високого рівня комунікативної 

культури у сфері професійного спілкування, особливо в науковій та виробничій 

(фаховій), а також ознайомлення їх зі специфікою українського ділового мовлення, 

вироблення умінь і навичок ведення документації у сфері медсестринської практики.  

Основні завдання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 

спрямовані на досягнення результатів навчання. 

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23
https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13


ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК 08 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
 

спеціальні:  

СК 16 Здатність організовувати та управляти медсестринським структурним 

підрозділом (лідерство та менеджмент) 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, 

використовуючи принципи медсестринської етики та деонтології, правила 

міжособового спілкування та вміти: спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, 

медперсоналом; вирішувати етичні, деонтологічні проблеми в процесі роботи з 

пацієнтом та членами його родини; розглядати, аналізувати в колективі професійні 

помилки; проводити навчання для молодшого й технічного персоналу. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 

ПРН 22. Вміти ефективно застосовувати сучасні освітні технології, зокрема 

дистанційні, активні методи; проводити освітню та освітньо-методичну роботу з усіх 

видів навчальних занять у закладах фахової передвищої та вищої освіти; розробляти 

індивідуальні траєкторії розвитку здобувачів освіти. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

3.1. Теми практичних занять 
№ 

з/п 
Назва теми 

Рекомендовані 

джерела 

Кількість 

годин 

Модуль І. Культура професійного мовлення 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування 
1. Сучасна українська мова як засіб професійного 

спілкування. Державотворча роль мови. Функції 

мови. Стилі і типи мовлення 

1 – С. .4-8. 

3 –  С. 4-6. 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

2 

2 Походження та розвиток української мови як 

національної мови світу. 

Літературна мова. Мовна норма.  

3 – С. 36-58 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

3 Лексичний аспект професійної мови медиків. 

Фразеологізовані одиниці у фаховому мовленні.  
3 – С. 91- 106.  2 

4 Терміни та термінологія. Особливості медичної 

термінології. Лексико-семантичні відношення в 

науковій термінології. Етапи та шляхи розвитку 

української медичної термінології. Особливості 

української медичної термінології. 

3. – С. 122 . 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

5 Комунікативно-риторичні якості мовлення 

медичного працівника. 
3 – С. 268-282. 
 

2 

6 Публічний виступ, види та жанри. Усне наукове 

мовлення. 
3 – С. 309-322. 
 

2 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/


 Усього змістовий модуль 1 12 

Змістовий модуль 2. Нормативність і правильність мовлення 
7 Основні труднощі слововживання у діловому та 

професійному мовленні. Мовні помилки. Типи 

словників, їх функція та роль у підвищенні 

мовленнєвої культури. 

3 – С. 151-172. 

Впр. 1-12. 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

8 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови. 
3 –  С. 2 

9. Морфологічні та синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови у професійному 

спілкуванні. Особливості вживання граматичних 

форм іменників, числівників, дієприкметників. 

3 – С. 178-214.  

Впр. 1-14. 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

10 Стилістичний аспект фахової мови медичних 

працівників. Науковий стиль у фаховому 

мовленні.  

3 –  С. 64-84. 

Впр. 1-12. 

2 

11. Культура писемного ділового мовлення: загальна 

характеристика. Вимоги до складання й 

оформлення адміністративно-канцелярських 

документів. Структура, види та оформлення 

наукового тексту. 

3 – С. 328-348. 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

 
 

2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 
12. Укладання розпорядчих та організаційних 

документів. 
3 – С. 378-382.  
 

2 

13. Укладання довідково-інформаційних та обліково-

фінансових документів. 
3 – С. 360-382. 
www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

 

2 

14. Професійна документація медиків. Особливості її 

складання та оформлення. 
3 – С.389-413). 

Впр. 1-13. 

2 

 Усього змістовий модуль 3 6 
15. Підсумковий модульний контроль.  2 

                          Усього за курс навчання:         30 

 

3.2. Теми самостійної позаавдиторної роботи здобувачів 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
Домашнє 

завдання 
Місце контролю 

Змістовий модуль 1.  Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

спілкування 

1. Сучасна українська мова як засіб 

професійного спілкування. 
2 3 – С. 4-6 

(Підготувати 

доповідь або 

презентацію  

ПЗ 2 

2 Літературна мова. Мовна норма. 2 3 –  С.36-58, 

підготувати 

тести до теми 

(с.59-63).   

ПЗ 3 

3 Культура мови. Комунікативні ознаки 

культури мовлення. 
2 3 –  С.16-18; 268. 

1 – С. 12-15.  

 

ПЗ 3 

4 Лексичний аспект професійної мови 2 1 – С. 32-37. ПЗ 4 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/
http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/


медиків.  3 – С. 91- 106.  

С.115, впр.1-14. 

5 Фразеологізовані одиниці у фаховому 

мовленні. 
2 1 – С. 21 – 25. 

www.medkol.cv.ua,  

www.MOODLE 

ПЗ 4 

6 Терміни в науковій термінології. 

Особливості медичної термінології. 

Лексико-семантичні відношення в 

науковій термінології.  

2 3 – С. 122 , 

Вивч. Т.5, 

Підготув. 

відповіді на 

питання С. 145), 

впр.1-6. 

ПЗ 5 

7 Етапи та шляхи розвитку української 

медичної термінології. Особливості 

української медичної термінології. 

2 3 – С. 122, 

(С.145), впр.6-

12. 

1 – С. 32-34. 

ПЗ 5 

8 Особливості українського 

мовленнєвого етикету.  
2 3 – С. 268-282. 

Впр.1-6. 

ПЗ 6 

9. Мовленнєвий етикет медичного 

працівника. 
2 3 – С. 274-301. 

Впр. 6-12. 

ПЗ 6 

10. Публічний виступ та його жанри. Усне 

наукове мовлення. 
2 3 – С. 309-322. 

Впр. 1-12. 

ПЗ 7 

 Усього ЗМ 1  20   

Змістовий модуль 2. Нормативність і правильність мовлення  

11. Основні труднощі слововживання у 

діловому та професійному мовленні. 

Мовні помилки.  

2 3 – С. 151-172. 

Впр. 1-12. 

ПЗ 7 

12. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів   2   

13. Типи словників, їх функція та роль у 

підвищенні мовленнєвої культури 
2 1 – С. 38-39. ПЗ 8 

14. Орфоепічні норми сучасної 

української літературної мови. 
2  

3 – С. 309-322. 

ПЗ 8 

15. Орфографічні норми сучасної 

української літературної мови. 
2 3 – С. 309-322. 

 

ПЗ 8 

16. Морфологічні норми сучасної 

української літературної мови 

у професійному спілкуванні 

2 3 – С. 178-214.  

Впр. 1-14. 

ПЗ 9 

17 Особливості вживання граматичних 

форм іменників, прикметників та 

числівників. Прийменники у 

професійному мовленні. Прийменник 

по в діловому мовленні. 

2 3 – С. 178-214.  

Впр. 1-14. 

ПЗ 9 

18. Синтаксичні норми сучасної 

української літературної мови 

у професійному спілкуванні 

2 3 – С. 240-260. 

Впр. 1-12. 

ПЗ 9 

19. Стилістичний аспект фахової мови 

медичних працівників.  
2 3 – С. 64-84. 

Впр. 1-12. 

ПЗ 10 

 Усього ЗМ 2  20   

Змістовий модуль 3. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

20. Культура писемного ділового 

мовлення: загальна характеристика. 

Вимоги до складання й оформлення 

адміністративно-канцелярських 

2 3 – С. 328-348. 

 

ПЗ 11 

http://www.medkol.cv.ua/
http://www.moodle/


документів.  

21. Укладання документів щодо 

особового складу. 
2 3 – С. 328-348. 

Зразки 

документів 

особового 

складу: (заява, 

автобіографія, 

резюме, 

характеристика,

угода, наказ). 

ПЗ 11 

22. Укладання  розпорядчих документів. 2 3 – С. 378-382. 

Зразки 

розпорядчих 

документів  

ПЗ 12 

23. Укладання  організаційних 

документів. 
2 3 – С. 382. 

 

ПЗ 12 

24. Укладання довідково-інформаційних 

документів. 
2 3 – С. 360-382. 

Зразки 

довідково-

інформаційних 

документів.   

ПЗ 13 

25. Укладання обліково-фінансових 

документів. 
2 3 – С. 360-382. 

Зразки обліково-

фінансових 

документів 

документів 

ПЗ 13 

26. Професійна документація медичної 

сестри. Особливості її складання та 

оформлення. 

2 3 – С. 389-393. 

Зразки 

документів. 

Впр. 1-4. 

ПЗ 14 

27. Професійна документація медичної 

сестри полікініки. 
2 3 – С. 392-394. 

Зразки 

документів. 

Впр. 5-13. 

ПЗ 14 

28. Професійна документація медичної 

сестри терапевтичного відділення. 
2 3 – С. 394-413. 

Зразки 

документів. 

Впр. 5-13. 

ПЗ 14 

29. Професійна документація.  Термінове 

повідомлення про інфекційне 

захворювання, харчове, гостре 

професійне отруєння. 

 

2 3 – С. 394-413. 

Зразки 

документів. 

Впр. 5-13. 

ПЗ 14 

30. Професійна документація медичної 

сестри стаціонару. 
2 3 – С. 394-413. 

Зразки 

документів. 

 

ПЗ 14 

Усього 60   

 

 

 



4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
Індивідуальні завдання студенти виконують у формі підготовки доповідей, 

рефератів, створення мультимедійних презентацій/фільмів, публікацій матеріалів в 
журналах (тези, есе,  статті) за наступними темами: 

 

№ з/п Тема 

1. Роль української мови у процесі становлення державності. 

2. Стилістичне розмаїття сучасної української літературної мови. 

3. Медична лексика як частина загальнонародної мови. 

4. Творення вторинних лексем як один із засобів поповнення усного медичного 

спілкування. 

5. Українські письменники-медики. 

6. Бездоганне знання мови як чинник кар’єрного зростання. 

7. Діалог як одна з форм спілкування між лікарем і пацієнтом. Види діалогів. 

8. Термінологічний склад української лексики. 

9. Медичний дискурс як один із найдавніших типів професійного спілкування. 

10. Писемне мовлення медичного працівника.  

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» є 

обов’язковою для студентів спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань 

на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних заняттях, підсумковому 

модульному контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання 

знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, 

чи невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-

116 балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного 

перескладання дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент 

отримав 1-69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни. 

 



Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також 

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Підсумкова рейтингова оцінка з української мови за професійним спрямуванням 

виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. 

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума балів отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та кількості балів за 

підсумковий модульний контроль.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%) 

(табл. 1) 

Таблиця 1 

Схема максимального нарахування балів за поточну успішність 

Модуль 1 

(поточна навчальна діяльність) 
Кількість балів 

Змістовий модуль 1 48 

Практичне заняття 1 8 

Практичне заняття 2 8 

Практичне заняття 3 8 

Практичне заняття 4  8 

Практичне заняття 5 8 

Практичне заняття 6 8 

Змістовий модуль 2 40 

Практичне заняття 7 8 

Практичне заняття 8 8 

Практичне заняття 9 8 

Практичне заняття 10  8 

Практичне заняття 11 8 

Змістовий модуль 3 24 

Практичне заняття 12  8 

Практичне заняття 13 8 

Практичне заняття 14 8 

Разом змістові модулі 112 

Індивідуальна самостійна робота студентів 8 

Підсумковий модульний контроль  80 

РАЗОМ  200 

 

Порядок нарахування балів 

Оцінювання поточної діяльності 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Основи педагогіки з методикою викладання» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за традиційною 4-

бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з наступним 

перерахунком у багатобальну шкалу.  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінювання усної відповіді 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал 

без помилок і неточностей, правильно виконує практичні завдання різного ступеня 

складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

правильно виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 

з традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно»– 8 балів;  

- оцінка «добре» – 6,5 балів; 

- оцінка «задовільно» – 5 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

 

Оцінювання самостійної роботи 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

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 практичних занять, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю. Оцінювання самостійної роботи здійснюється за 

традиційною шкалою. Виставлення балів за самостійну роботу під час поточного 

контролю обов’язково супроводжується оцінювальними судженнями. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. Індивідуальна самостійна робота студента – 

це написання та захист есе, доповідей, методичного забезпечення різних форм занять. 

Кількість балів, яка нараховується за індивідуальне завдання, залежить від їх обсягу 

та значимості (максимально 8 балів) (табл. 2). 

  



Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
3 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
3 

 Максимальна підсумкова оцінка 8 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 8 залежно від якості виконаної ІДРС.  

Якщо студент бере участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

 

Підсумковий модульний контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модуля та отримали за поточну успішність не менше 70 балів. 

Підсумковий модульний контроль передбачає відповідь на 1 теоретичне питання 

(або 20 тестових завдань), укладання ділової та фахової документації та виконання 

практичного завдання (переклад тексту, редагування словосполучень, речень) (з переліку 

робочої програми).  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового 

модульного контролю складає 80 балів, при цьому максимальна оцінка  

1) за усну відповідь (або 20 тестових завдань) – 20 балів; 

2) за укладання ділової та фахової документації – 30 балів; 

3) за виконання практичних завдань – 30 балів 

Таблиця 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні 

 Підсумкового модульного контролю в балах ECTS 

 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна  відповідь (або 20 тестових завдань) 20 20 16 0 

2  Укладання ділової та фахової документації 30 22 16 0 

3 Виконання практичних завдань 30 22 16 0 

 Всього 80 64 48 0 

 

Таблиця 4 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

«5» вирішено 18-20 тестів (90% і більше) 18-20 балів 

«4» вирішено 15-17 тестів (80% - 89% 15-17 балів 

«3» вирішено 12-14 тестів (70% - 79%) 12-14 балів 

«2» вирішено 11 і менше тестів (69% і менше) 0 балів 
 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

 

 

 



Критерії оцінювання усної відповіді  

при проведенні підсумкового модульного контролю: 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо при відповіді на питання студент:  

– володіє офіційно-діловою термінологією, не допускає помилок у термінології;   

– змістовно, науково та граматично правильно висловлює свої думки;   

– повно розкриває зміст питання, виявляючи при цьому глибокі знання предмета.   

Оцінка «добре»  ставиться, якщо студент:   

– володіє офіційно-діловою  термінологією і не допускає помилок у її застосуванні;   

– змістовно, науково та граматично правильно висловлює свої думки;  

– виявляє знання і розуміння основних теоретичних положень, але розкриває їх на 

недостатньо глибокому рівні та допускає незначні помилки з  фундаментальних основ 

дисципліни. 

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент:   

– виявляє недостатні знання спеціальної термінології;   

– має небагатий словниковий запас;  

– не може змістовно, грамотно висловлювати свої думки з питання;   

– виявляє певні знання і розуміння основних теоретичних положень, але  допускає 

істотні помилки, що не свідчать про засвоєння теоретичного матеріалу; – допускає 

мовленнєві помилки.  

 Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, якщо:  

– відповідь під час відтворення основного матеріалу за програмою поверхова,  

фрагментарна, що свідчить про відсутність початкових уявлень про предмет  навчання; 

– відтворює відповідь на питання неповно, непослідовно;  

– не володіє офіційно-діловою та фаховою термінологією;   

– словниковий запас дає змогу викласти думки тільки на елементарному рівні; 

– допускає багато мовленнєвих помилок. 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 3 змістові 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали 

програму з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну 

шкалу за абсолютними критеріями (табл. 5). 
Таблиця 5  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

модульного контролю 

180 – 200 А відмінно 

165 - 179 В добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D задовільно 

120 - 134 Е 

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів 

за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони 

мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох 

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

закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим керівником ЗВО. 

Студенти, які одержали оцінку F після завершення вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну 



навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне 

навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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