ФОРМИ КОНТРОЛЮ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«Фармакотерапія»
для спеціальності 7.12020102 «Клінічна фармація» КФc14 (5,0д)
МОДУЛЬ 1. Введення у фармакотерапію. Основи раціональної фармакотерапії.
Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів
Змістовий модуль (ЗМ) 1. (Практичні заняття № 1,2,3,4. Контроль ЗМ 1)
Змістовий модуль (ЗМ) 2. (Практичні заняття № 5,6,7,8. Контроль ЗМ 2)
Підсумковий модульний контроль
Поточний контроль включає перевірку
ситуаційних завдань та тести успішності навчання.

теоретичних

знань,

виконання

Модуль 1
Кількість
Критерії оцінювання
балів
Змістовий модуль 1. Введення у фармакотерапію. Загальні питання
фармакотерапії. Фармакотерапія в неврології та кардіології
відмінно
5
Тести – 4 бали

№ Практичного заняття

Практичне заняття
№ 1-4

Оцінка

добре/дуже добре

4,5-3,5

задовільно

3,5-3,0

незадовільно
відмінно
Контроль ЗМ 1

0-2,5
10

добре/дуже добре

8-9,5

задовільно

6-7,5

незадовільно

0-5,5

Всього за ЗМ 1

18-30

Інші види робіт -1 бал
(ситуаційні завдання;
тощо)
Тести – 6 балів
Сит. задача 1– 1 бал
Сит. задача 2– 1 бал
Сит. задача 3– 1 бал
Сит. задача 4– 1 бал
Поточні бали +
контроль ЗМ 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Фармакотерапія в пульмонології, фтизіатрії,
отоларингології, гастроентерології, нефрології, урології та гінекології
відмінно
Практичне заняття
№ 5-8

добре/дуже добре

4,5-3,5

задовільно

3,5-3,0

незадовільно
відмінно
Контроль ЗМ 2

0-2,5
10

добре/дуже добре

8-9,5

задовільно

6-7,5

незадовільно

0-5,5

Всього за ЗМ 2
ПМК

5

18-30

відмінно

36-40

добре

31-35

задовільно

24-30

незадовільно

0-23

Всього за ПМК

24-40

Тести – 4 бали
Інші види робіт -1 бал
(ситуаційні завдання
тощо)
Тести – 6 балів
Сит. задача 1– 1 бал
Сит. задача 2– 1 бал
Сит. задача 3– 1 бал
Сит. задача 4– 1 бал
Поточні бали +
контроль ЗМ 2
Комп’ютерне
тестування – 1 бал за
кожен тест

Модуль 1
№ Практичного заняття
Додаткові бали

«Флеботомія»

Кількість
балів
5

Участь у СНТ

5

Оцінка

Всього за Модуль 1

60-100

Критерії оцінювання
Додаткові бали
додаються до
рейтингу з
дисципліни
Бали за ЗМ 1+ЗМ 2
+ПМК

* ЗМ – змістовий модуль, ПМК – підсумковий модульний контроль,
СНТ – студентське наукове товариство
Поточний рейтинг
Бали за змістовий модуль
Бали за поточний контроль
(з 30 можливих)
(з 60 можливих)
Традиційна оцінка
Бали
Традиційна оцінка
Бали
5 - відмінно
27-30 5 - відмінно
54-60
4 - добре
23-26 4 - добре
45-53
3 - задовільно
18-22 3 - задовільно
36-44
2 - незадовільно
2 - незадовільно
0-17
1-35
Бали за підсумковий модульний контроль (з 40 можливих)
Традиційна оцінка
Бали
5 - відмінно
36-40
4 - добре
31-35
3 - задовільно
24-30
2 - незадовільно
0-23
Національна шкала
5 – відмінно
4 – добре
3 – задовільно

2 – незадовільно
не допущений

ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬ
Шкала ECTS
Рейтингова оцінка, бали
А – відмінно
90-100
В – дуже добре
82-89
С – добре
74-81
D – задовільно
64-73
E – достатньо
60-63
(задовільняє мінімальні критерії)
FX – незадовільно
35-59
F – незадовільно
1-34
(потрібна додаткова робота)

Оцінка «відмінно» за практичне заняття виставляється при умові
свідомого, правильного і повного засвоєння матеріалу. Відповіді на
теоретичні питання впевнені, аргументовані та логічні. Здобувач вищої
освіти самостійно здатний застосувати знання і вміння при розв’язанні
ситуаційних завдань та виконанні практичних навичок, також надав
правильну відповідь на всі тести успішності навчання.
Оцінка «добре» виставляється: за свідому і повну відповідь на
теоретичні питання, але з деякими неточностями, які здобувач вищої освіти

сам виправляє. Відповідь достатньо обґрунтована, незначне порушення
послідовності. Здобувач вищої освіти самостійно, але з певною допомогою
викладача здатний застосувати свої знання і вміння при розв’язанні
ситуаційних завдань та виконанні практичних навичок, також надав
правильну відповідь не менш ніж на 75 % тестів успішності навчання.
Оцінка «задовільно» виставляється за свідому, з незначними помилками
відповідь на питання, які здобувач вищої освіти виправляє за допомогою
викладача. Мають місце деякі порушення логічності і послідовності.
Здобувач вищої освіти здатний самостійно застосувати знання і навички за
вказівками викладача при розв’язанні ситуаційних завдань та

виконанні

практичних навичок, також надав правильну відповідь не менш ніж на 60 %
тестів успішності навчання.
Оцінка «незадовільно» виставляється за відповідь з великими
помилками і прогалинами, де мають місце лише фрагменти знань.
Відсутність самостійності у використанні набутих знань і навичок та якщо
надано правильну відповідь менше ніж на 60 % тестів успішності навчання.

