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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти, форма 

навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Вибіркова  

 

Модулів – 1 
Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

Терміни навчання: 

1 рік 

1 рік 10 місяців 

 

Змістових модулів – 1 Курс – 1 

Загальна кількість годин –  

90  
Семестр – 1 

Кількість аудиторних годин – 

40 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Лекції 

10 год 

Навчальна практика 

30 год 

Кількість годин самостійної 

роботи студента – 50 

 

Форма навчання 

денна 

Самостійна робота 

50 год 

Вид підсумкового 

контролю:  

залік  

 

 



І. ВСТУП 

 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Методологія науково-

дослідної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми, яка 

затверджена на засіданні Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол № 

3, Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 

року № 1344. Освітньо-професійна програма, робоча навчальна програма введені в 

дію з 01 вересня 2019 року, переглянуті й затверджені на засіданні Педагогічної 

ради коледжу 31.08.2020 р. протокол № 1.  

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія науково-дослідної 

роботи» розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 10 годин, практичних 

занять – 30 годин, самостійної роботи студентів  – 50 годин.  

Бакалаври медсестринства – це складова частина системи охорони здоров’я, 

яка включає в себе діяльність щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, 

надання психоемоційної допомоги та догляду за особами, які мають психічні та 

фізичні захворювання. 

Ефективний розвиток системи охорони здоров’я в значній мірі залежить від 

професійного рівня та якості підготовки середнього медичного персоналу, як 

найбільш об’ємної складової ресурсів охорони здоров’я. 

З цією метою й здійснюється підготовка бакалаврів сестер медичних, 

основними завданнями якої є: запровадження нових компетенцій спеціалістів з 

медсестринства, інституційний розвиток медичного коледжу у відповідності з 

потребами реформи медсестриства, створення наукової основи для зміцнення 

медсестринської освіти та розвитку системи медсестринства. 

Науковою основою для зміцнення системи підготовки спеціалістів бакалаврів 

медсестринства та розвитку медсестринської практики повинні стати наукові 

дослідження в медсестринстві. Саме наукові дослідження в медсестринстві, як і в 

будь-якій іншій галузі, є способом отримання достовірних даних, що дозволяють на 

їх основі здійснювати та удосконалювати професійну діяльність бакалаврів 

медсестринства. 

У всьому світі сестри медичні здійснюють значний вклад у надання якісної 

допомоги, використовуючи найновіші медсестринські технології, які ґрунтуються 

на науковому підході та доказовій практиці. Тому фахівцям бакалаврам 

медсестринства необхідно розвивати, удосконалювати свої професійні вміння з 

метою надання найбільш якісної та ефективної допомоги населенню. 

Аналіз зарубіжного досвіду підтверджує якісні зміни в системі надання 

медичної допомоги населенню внаслідок упровадження в практику лікувальних 

закладів результатів медсестринських досліджень (підвищення задоволеності 

пацієнтів, скорочення термінів перебування в стаціонарі, зменшення числа 

ускладнень та ін.). 

Сучасні умови розвитку науково-технічного прогресу зумовлюють вимоги до 

якості управлінських рішень, яка багато в чому залежить від підготовки кадрів, їх 



уміння вивчати проблеми, виявляти причини, передбачати можливі наслідки 

втручань. Формування дослідницького інтересу здійснюється під час вивчення 

дисципліни «Методологія наукових досліджень», яку введено у перелік вибіркових 

наукових дисциплін. 

Головна мета вивчення даної дисципліни – формування умов для розвитку 

фундаментальності та практичної спрямованості підготовки бакалаврів 

медсестринства, адаптація міжнародних стандартів та вимог щодо досліджень в 

галузі медсестринства з метою забезпечення формування стійкого дослідницького 

середовища у сфері медсестринської практики, стимулювання та підтримки 

дослідницьких зусиль сестер медичних і в кінцевому результаті просування 

практики надання медичної допомоги, заснованої на доказах у медсестринській 

практиці. 

Бакалавр медсестринства повинен володіти загальними 

компетентностями: 

− методологію наукового дослідження 

− основні рушійні сили змін в охороні здоров’я 

− тенденції розвитку охорони здоров’я та сучасний стан медичної науки в світі 

та Україні 

− основні принципи дослідницької діяльності в галузі охорони здоров’я 

Бакалавр медсестринства повинен оволодіти професійними 

компетентностями: 

− застосовувати наукові методи пізнання в професійній діяльності 

− вирішувати стандартні наукові та професійні завдання 

− проводити інформаційно-аналітичну та інформаційно-бібліографічну роботу 

із залученням сучасних інформаційних технологій  

− узагальнювати результати експериментально-дослідної та аналітичної 

роботи у вигляді тез, статті, звіту 

− проводити науковий аналіз та вирішувати практичні проблеми в охороні 

здоров’я 

Передумовами для вивчення дисципліни є знання теоретичного та 

практичного матеріалу з тих дисциплін, які здобувачі ступеня вищої освіти 

«бакалавр» вивчили під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за галуззю знань 22 Охорона здоров’я.   

 

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

ЗК 03. 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. 

Знати свої права та обов’язки 

як члена суспільства; 

розуміти значення верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина  

для формування особистості у 

вільному демократичному 

суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та обов’язків з 

метою відстоювання 

національних, професійних та 

особистих інтересів. 

На основі розуміння цінностей 

демократичного 

громадянського суспільства, 

сприяння верховенству права, 

становленню прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

Вміти відстоювати свої 

права вільного громадянина 

у демократичному 

суспільстві. 

ЗК 06. Здатність 

спілкуватися державною 

мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 07. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою 

Мати базові знання іноземної 

мови 

Вміти спілкуватись іноземною 

мовою. 

Використовувати іноземну мову 

у професійній діяльності 

Нести відповідальність, за 

розвиток професійних знань 

з використанням іноземної 

мови. 

ЗК 08. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, що 

застосовуються у професійній 

діяльності 

Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній галузі, 

що потребує оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань 

та умінь. 

ЗК 09. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і 

взятих обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених завдань 

Вміти визначати мету та 

завдання, бути наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків 

Встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного 

виконання завдань та обов’язків 

Відповідати за якісне 

виконання поставлених 

завдань 

ЗК 10. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки 

Вміти приймати обґрунтоване 

рішення, обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 11. Здатність працювати 

в команді 
Знати тактики та стратегії 

спілкування, закони та способи 

комунікативної поведінки. 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

забезпечення ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1. Здатність Мати спеціальні знання про Вміти застосовувати професійні Здатність аргументувати свою Постійно вдосконалювати 



застосовувати професійні та 

правові стандарти в 

повсякденній 

медсестринській практиці  

 

професійні стандарти надання 

медичної допомоги медичними 

сестрами та про основні 

законодавчі та правові 

документи,  які регламентують 

роботу медичних сестер.  

стандарти надання медичної 

допомоги в повсякденній 

практиці. 

професійну діяльність по 

відношенню до пацієнтів, їх 

оточення, колег з точки зору 

професійних та правових 

стандартів 

свої навички та створювати 

локальні протоколи 

діяльності, виходячи з 

діючих стандартів та 

нормативної бази МОЗ 

України  

СК 2. Здатність 

розпізнавати й 

інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, 

хвороби чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), обмежень 

можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при 

різних захворюваннях та 

станах 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з дитиною), на 

підставі алгоритмів та стандартів, 

використовуючи стандартні 

методики провести фізикальне 

обстеження пацієнта. Вміти 

обстежити психомоторний та 

фізичний розвиток дитини Вміти 

оцінити стан здоров’я людини (у 

т.ч. дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та 

систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини,  

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

СК 3. Задоволення потреб 

пацієнта/клієнта протягом 

різних періодів усього 

життя (включаючи процес 

вмирання) шляхом 

планування, допомоги і 

виконання медсестринських 

втручань, оцінки та корекції 

індивідуальних планів 

догляду, створених у 

співпраці з 

пацієнтом/клієнтом, 

особами, що доглядають, 

членами сім’ї та іншими 

медичними і соціальними 

працівниками  

  

 

Мати спеціальні знання про 

потреби пацієнта/клієнта у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). 

Вміти планувати та надавати 

медсестринську допомогу 

пацієнтам/клієнтам у різні 

періоди життя (включаючи 

процес вмирання). Вміти 

виконувати мед сестринські 

втручання, вараховуючи 

особливості різних періодів 

життя.  Вміти оцінювати та 

коректувати індивідуальні плани 

догляду за пацієнтом/клієнтом в 

різні вікові періоди. Вміти 

співпрацювати з особами, що 

доглядають за 

пацієнтом/клієнтом, членами 

сім’ї та іншими медичними і 

соціальними працівниками в 

процесі вмирання. пацієнта. 

Здатніть комунікувати з 

різними людьми, дотичними до 

догляду та опіки над 

пацієнтами/клієнтами; 

створювати сприятливий 

мікроклімат при здійсненні мед 

сестринських втручань 

Нести відповідальність за 

своєчасність та правильність 

виконання самостійних 

медсестринських втручань 

СК 5. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення догляду на 

основі холістичного 

(цілісного) підходу, 

Мати спеціальних знання про 

людину, її органи та системи; 

алгоритми та стандартні схеми 

призначення харчування при 

лікуванні захворювань (за 

списком 2)  

 

Вміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

при лікуванні захворювань (за 

списком 2); забезпечувати 

руховий режим та особисту 

гігієну  

 

Формувати та донести до 

пацієнта, фахівців висновки 

щодо харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 2); 

залучати оточення пацієнта до 

задоволення гігієнічних та 

фізіологічних потреб  

 

Нести відповідальність за 

обґрунтованість визначення 

харчування при лікуванні 

захворювання (за списком 

2), за своєчасність та 

акуратність виконання 

гігієнічних і фізіологічних 

процедур  



враховуючи задоволення 

потреб пацієнта у комфорті, 

харчуванні, особистій 

гігієні та здатності особи 

задовольняти свої щоденні 

потреби  

 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи», є: 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти 

дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський 

діагноз застосовуючи знання теоретичної, практичної та доказової медицини.  

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань для 

вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати взаємозалежні 

медсестринські функції; планувати та здійснювати наукові дослідження в медсестринстві, 

представляти результати досліджень та впроваджувати їх в клінічну практику. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, 

ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого догляду 

відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства, обґрунтованих 

рішень на основі доказової медсестринської практики. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації. 



VІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№ 

з/п 

Назва змістових модулів та тем Кількість годин 

усього лекції  навчальна 

практика 

СРС 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

1. 

Історія, етапи становлення та 

розвитку науки. Поняття, цілі та 

функції науки. Структурні елементи 

науки, їх характеристика 

18 2 6 10 

2. 

Закономірності функціонування та 

розвитку медичної науки. Поняття 

наукового дослідження, його основні 

ознаки та характеристики 

18 2 6 10 

3. 

Організація науково-дослідної роботи 

в Україні. Пріоритетні напрями 

розвитку медичної науки в Україні. 

Система підготовки медичних 

наукових кадрів. Науково-дослідна 

робота студентів 

18 2 6 10 

4. 

Теорія і практика конкретних 

досліджень у галузі охорони здоров’я 

спеціальності «Медсестринство». 

Особливості структури медичного 

наукового дослідження, його об’єкт, 

предмет, мета, завдання, основні 

форми 

18 2 6 10 

5. 

Організація роботи медичного 

наукового колективу. Формування і 

методи згуртованості наукового 

колективу. Етичні норми і цінності 

медичної науки 

18 2 6 10 

 Усього: 90 10 30 50 

 



V. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

з/п 

Тема заняття Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

1. Історія, етапи становлення та розвитку науки. Поняття, 

цілі та функції науки. Структурні елементи науки, їх 

характеристика 

2 

2. Закономірності функціонування та розвитку медичної 

науки. Поняття наукового дослідження, його основні 

ознаки та характеристики 

2 

3. Організація науково-дослідної роботи в Україні. 

Пріоритетні напрями розвитку медичної науки в 

Україні. Система підготовки медичних наукових 

кадрів. Науково-дослідна робота студентів 

2 

4. Теорія і практика конкретних досліджень у галузі 

охорони здоров’я спеціальності «Медсестринство». 

Особливості структури медичного наукового 

дослідження, його об’єкт, предмет, мета, завдання, 

основні форми 

2 

5. Організація роботи медичного наукового колективу. 

Формування і методи згуртованості наукового 

колективу. Етичні норми і цінності медичної науки 

2 

 Усього  10 
 



VІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

№ 

з/п 

Тема навчальної практики Кількість 

годин 

МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

1. Види та форми науково-дослідної роботи. Методи 

наукового пізнання. Загальні принципи організації 

науково-дослідної роботи 

2 

1-й етап наукового дослідження – складання плану та програми 

статистичного дослідження 

2. Визначення мети та складання програми, вибір форм і 

методів дослідження 

2 

3. Складання програми розробки та аналізу даних 2 

4. Визначення задач та засобів дослідження   2 

5. Визначення об’єкту дослідження та складання  плану 

дослідження 

2 

2-й етап дослідження – збір інформації 

6. Здійснення статистичного спостереження та реєстрації 

отриманих даних – збір матеріалу 

2 

7. Заповнення облікових документів 2 

3-й етап дослідження – обробка інформації 

8. Розробка і зведення даних результатів дослідження 2 

9. Оцінка вірогідності результатів дослідження 2 

4-й етап дослідження – аналіз результатів 

10. Проведення аналізу статистичних матеріалів 2 

11. Визначення критеріїв оцінки вірогідності результатів 

дослідження 

2 

12. 5-й етап дослідження – упровадження результатів 

дослідження в практику та оцінка ефективності 

2 

Презентація кластера, який відображає основні етапи 

дослідження, елементи та принципи цих етапів, за 

обраною студентами темою 

6 

13. Презентація робіт, виконаних групою 1 2 

14. Презентація робіт, виконаних групою 2 2 

15. Презентація робіт, виконаних групою  2 

 Усього  30 

 



VІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

І семестр 

1. Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досліджень 3 

2. Інформаційне забезпечення наукової роботи. Аналіз 

статей з журналів «Актуальні питання медичної науки та 

практики», «Вісник наукових досліджень», «Український 

науковомедичний молодіжний журнал» 

3 

3. Інтелектуальна власність і науково-дослідна робота 3 

4. Пошуковий образ документа. Бібліографічний опис 

документів 

3 

5. Сучасні інформаційно-пошукові системи бібліографічних 

фондів 

3 

6. Результати наукового дослідження та його зміст 3 

7. Систематизація результатів наукового дослідження 3 

8. Інформаційність результатів самостійного наукового 

дослідження 

3 

9. Використання новітніх наукових результатів у своїх 

дослідженнях 

3 

10. Форми відображення результатів науково-дослідної 

роботи 

3 

11. Підготовка кластера, який відображає основні етапи 

дослідження, елементи та принципи цих етапів, за 

обраною студентами темою 

20 

 Усього  50 

 



VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(презентація, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

4. Підготовка науково-дослідних робіт на теми: 

− Особливості медсестринського догляду за пацієнтами на COVID-19 

− Особливості медсестринського догляду за пацієнтами з ревматизмом 

− Медсестринський процес при бронхіальній астмі 

− Організація та роль медичної сестри в реабілітації пацієнтів з травмами 

хребта 

− Професійна діяльність медичної сестри під час проведення 

медикаментозної терапії серцево-судинних захворювань 

− Організація допомоги онкологічним пацієнтам 

− Медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я дівчаток підліткового 

віку 

− Діяльність медичної сестри в організації сестринського догляду за 

пацієнтами з катарактою 

− Організація медико-соціальної допомоги пацієнтам підліткового віку із 

захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

− Роль медичної сестри в організації медичної допомоги пацієнтам з 

інфарктом міокарду 

−  Роль медичної сестри у профілактиці гемотрансфузійних ускладнень 

−  Організація сестринського догляду за пацієнтами після оперативного 

втручання 

−  Цукровий діабет як значна медико-соціальна проблема та значення 

самоконтролю у профілактиці розвитку ускладнень 

−  Організація медсестринського догляду за пацієнтами з цукровим діабетом 

−  Організація медсестринського догляду за пацієнтами з гіпертонічною 

хворобою. 

 



Х. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Основними методами навчання є: 

− Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять 

включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних 

технологій;  проблемні лекції,  бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференцї, колоквіуми 

− Навчальна практика: вирішення типових завдань; ділова гра; робота у 

групах, робота над індивідуальними завданнями 

− Організація самостійної роботи студентів: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочою програмою – виконання традиційних домашніх 

завдань, а також ті види завдань, які студенти самостійно виконують під час 

практичних занять; бажана – наукова й дослідницька робота студентів, що 

полягає у самостійному проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її 

аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні групові заняття, участь у роботі 

наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 

− Дистанційне навчання 

 



ХІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження європейської кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі» 

та «Положення про систему оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти 

Чернівецького медичного фахового коледжу за європейською кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу».  

Оцінка з вибіркової дисципліни «Методологія науково-дослідної роботи» 

виставляється за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано» та 

визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), що 

виставляється на кожному навчальному занятті за відповідною темою та 

кількістю балів за виконання індивідуальних завдань студентом. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни та виконання 

індивідуальних завдань – 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 

120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей під час 

кожного практичного заняття. Для контролю застосовують наступні методи: 

письмовий, тестовий, програмований контроль, практичну перевірку рівня 

оволодіння та виконання практичних навичок. 

Поточне оцінювання студентів на практичних заняттях проводиться за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з наступним перерахунком у багатобальну шкалу (дивись 

розділ Х). 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який у повному обсязі, 

глибоко і всебічно засвоїв програмний матеріал; вичерпно послідовно, 

грамотно, логічно відповідає на питання за темою занять, використовуючи 

різноманітні приклади; викладає матеріал без помилок та неточностей та вміє 

пов’язити його з раніше вивченими розділами; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеня складності. 

Оцінка «добре» виставляється студенту, який володіє програмним 

матеріалом, грамотно, послідовно, систематично його викладає, недопускає під 

час відповідей неточностей, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання відповідає без помилок; вирішує всі задачі та виконує практичні 

завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає весь об’єм 

програмного матеріалу, але не розуміє окремих деталей, допускає неточності 

під час відповідей; може вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за 

допомогою спрямовуючих питань; вирішує задачі та виконує практичні 



навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематизовано дати відповідь, але на прямо аоставлені запитання відповідає 

правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає теоретичних 

основ теми, не вміє виконувати практичні навички, допускає грубі помилки при 

відповіді. 

Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається як арифметична сума 

балів за кожне заняття та за індивідуальну роботу. 

Враховуючи кількість практичних занять – 15, перерахунок оцінок у 

багатобальну шкалу здійснюється наступним чином: оцінка «відмінно» – 13 

балів, оцінка «добре» – 10 балів, оцінка «задовільно» – 8 балів, оцінка 

«незадовільно» – 0 балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни, вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість тем з 

додаванням балів за індивідуальне завдання студентів, але не більше 200 балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну 

навчальну діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до підсумкового 

модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що 

відповідають оцінці «3» на кількість тем у модулі, тобто 8 балів х 15 тем = 120 

балів. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні 

види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не 

більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на 

заняттях під час поточної навчальної діяльності. У жодному разі загальна сума 

балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 200 балів. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. 

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 

10 балів. 



Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи  

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах к-сть 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

3 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на 

запитання під час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 10 

У жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не 

може перевищувати 200 балів. 

Результати оцінювання заліків проводяться за двобальною шкалою: 

«зараховано» або «не зараховано».  

На останньому тематичному заняття з дисципліни після завершення 

розгляду теми заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку 

кожен студент групи набрав за результатами поточного контролю та за 

виконання індивідуальних завдань (якщо такі є). 

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні 

заняття – лекції, практичні (семінарські) заняття (за наявності пропусків – 

своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів під час вивчення 

навчальної дисципліни не менше 120 балів. 

Студент отримує оцінку «незараховано», якщо він має невідпрацьовані 

пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських) та не набрав 

мінімальну кількість балів. 

Оцінка «зараховано», «незараховано» вноситься викладачем до «Відомості 

обліку успішності», «Журналу обліку роботи академіної групи», 

«Індивідуального навчального плану студента» та «Залікової книжки». 

Відомість подається завідувачу відділення  в день проведення заліку або на 

наступний день. 

Студенту, який отримав оцінку «незараховано», завідувач відділення видає 

направлення на ліквідацію академічної заборгованості з дисципліни. 

Відпрацювання занять та підвищення балів студентами за направленням 

завідувача відділення повинно відбуватися в установленному порядку під час 

відпрацювань за графіком кафедри. Після відпрацювань пропущених занять 

завідувач відділення повинен видати студенту відомість, в яку викладач внесе 

відмітку про зарахування заліку. 

Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких 

закінчується заліком, є обов’язковою умовою для переведення студента на 

наступний семестр (рік) навчання. 

 



ХІІ. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА ПОТОЧНУ 

НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Кількість 

практичних 

занять 

Конвертація у бали традиційних 

оцінок 

Мінімальна 

кількість 

балів 

15 
«5» «4» «3» «2» 

120 
13 10 8 0 

 



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЬО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення: 

− робоча навчальна програма (силабус навчальної дисципліни) 

− підручники та навчальні посібники 

− конспекти лекцій 

− методичні вказівки та рекомендації до практичних занять, СПРС 

− індивідуальні завдання 

− комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

− каталоги ресурсів тощо 

Матеріально-технічне забезпечення 

− ноутбук 

− відеозабезпечення фрагментів занять  

− електронні книги  
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