








використанням фантомів, муляжів, навчально-наочних матеріалів, вирішенням 
ситуаційних задач.

Перша частина іспитів для студентів фармацевтичного факультету 
передбачає контроль виконання типових задач діяльності та умінь, друга 
частина іспиту -  виконання ситуаційних задач, основних умінь та навичок 
згідно з вимогами ОКХ.

4.4 Для підготовки до комплексного державного іспиту випускникам 
надається не менше 7 днів.

4.5. Оцінювання результатів практично-орієнтованого державного 
іспиту проводиться відповідно до критеріїв оцінювання, які розробляються 
випускаючими кафедрами та затверджуються центральною методичною 
комісією університету. Результати практично-орієнтованого державного іспиту 
визначаються в балах, які відповідно до встановленої МОЗ України шкали, 
конвертуються у традиційні оцінки та оцінки ЕСТ8 5 - "відмінно", 4 - "добре", З 
- "задовільно", 2 - "незадовільно" оцінки ЕСТ8.

Оцінки виставляються на основі балів, зафіксованих у індивідуальних 
Протоколах проведення та оцінювання іспиту.

Критерії встановлення оцінки:
1. 200-180 балів -  «відмінно», «А»; 179,9-160 балів -  «добре», «В»; 

159,9-140 балів -  «добре», «С»; 139,9-120 балів -  «задовільно», «О»; 119,9-100,1 
балів -  «задовільно», «Е»; 100 балів і менше -  «незадовільно», «ЕХ».

2. В екзаменаційні відомості з дисципліни (форма № У-9.03 (9.04 и 
пр.) виноситься традиційна оцінка, оцінка ЕСТБ і середній бал (по 200 бальній 
шкалі).

5. ДЕРЖАВНА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ
Для проведення державної атестації випускників на медичному, 

стоматологічному, фармацевтичному факультеті, факультеті по роботі з 
іноземними студентами та ННІ медсестринства щороку створюється державна 
екзаменаційна комісія, що діє протягом календарного року.

До складу ДЕК входять голова і члени комісії. Голова комісії 
призначається МОЗ України з числа провідних спеціалістів (професорів, 
докторів наук) відповідного профілю. Одна і та сама особа може бути головою 
ДЕК не більше трьох років підряд.

Строк повноважень державних комісій становить один календарний рік.
Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю державних 

комісій здійснює ректор університету.

5.1 .Завданнями державних комісій є:
комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової 

підготовки студентів-випускників відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
(далі - ОКР);

прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації 
та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою) з урахуванням рекомендації 
випускаючих кафедр;
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