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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Назва дисципліни Формування цифрових компетентностей у 

науковців 

Викладачі к.хім.н., доц. Туровська Л.В. 

Контактний телефон 

кафедри 
(0342) 78-41-63 

E-mail кафедри physics@ifnmu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси відповідної 

сторінки кафедри на 

офіційному сайті ІФНМУ 

https://ifnmu.sharepoint.com/KMIMtBF/ 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами;  

комп’ютерний клас з програмним 

забезпеченням; 

апаратно-програмне забезпечення Навчально-

практичного центру «Стоматологія» 

Консультації Середа, 16:30-18:00  

 

 

mailto:physics@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KMIMtBF/SitePages
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Швидкий розвиток сучасного суспільства зумовлює необхідність 

розвивати широкий спектр навичок і компетенцій протягом усього життя 

людини. Ключовими компетентностями (згідно Рамкової програми 

Європейського Союзу) є ті, які необхідні людині для підвищення особистого 

потенціалу і розвитку. Важливою складовою компетентності, зокрема у 

науковців, є цифрова компетентність (digital competence), яка передбачає 

здатність та вміння логічного та системного використання інформаційних 

технологій, впевнену взаємодію з цифровими технологіями для наукової, 

професійної діяльності та участі у житті суспільства, виконання комплексних 

завдань у цифровому середовищі (згідно рамки цифрових компетентностей для 

громадян України). 

Цифрова компетентність дозволяє науковцю бути успішним в сучасному 

інформаційному просторі, керувати інформацією, оперативно приймати 

рішення, формувати важливі життєві компетенції. Включає цифрову та 

інформаційну грамотність, комунікацію та співпрацю, створення цифрового 

контенту, кібербезпеку та вирішення проблем. 

Навчальна дисципліна «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» вивчається здобувачами наукового ступеня доктора філософії 

спеціальності 221 «Стоматологія» у третьому семестрі другого року навчання й 

забезпечує формування цифрових компетенцій, здобуття знань, умінь і навичок 

для практичного використання обчислювальної техніки, а також застосування 

інформацйно-комунікаційних і цифрових технологій при виконанні наукової 

роботи, для професійної діяльності і соціальної взаємодії, дає можливість 

оволодіти методами пошуку, збереження, опрацювання та передавання медико-

біологічних даних. 

Навчальна дисципліна «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» базується на вивченні медичної інформатики, інформаційних 
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технологій в стоматології, європейського стандарту комп’ютерної грамотності, 

створює міжпредметні зв’язки з методологією проведення наукових 

досліджень, медичною статистикою, академічною доброчесністю, педагогікою 

та викладацькою практикою, а також забезпечує як горизонтальну, так і 

вертикальну інтеграцію між дисциплінами в рамках Освітньо-наукової 

програми «Стоматологія», що реалізується в ІФНМУ. 
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3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни є формування та розвиток у науковців 

системи цифорових компетентностей, які забезпечують здатність ефективно 

здійснювати наукову та професійну діяльність, формування теоретичних знань, 

практичних вмінь і навичок, які необхідні для ефективного використання 

сучасних програмно-технічних засобів комп’ютеризації у всіх сферах 

діяльності.  

 

Цілі навчальної дисципліни: 

 розширення та активація здобутих раніше знань, умінь та навичок; 

 формування компетенцій в галузі інформаційно-комунікаційних і цифрових 

технологій; 

 забезпечення розуміння базових логічних принципів побудови 

інформаційних систем і технологій; 

 опанування системними знаннями у галузі наукової інформаційної 

діяльності; 

 ознайомлення з методами пошуку та аналізу наукової інформації у 

глобальній мережі; 

 формування навичок роботи зі спеціалізованими наукометричними базами 

даних; 

 формування навичок роботи з різноманітними прикладними програмами. 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ 

 

Навчальна дисципліна «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» спрямована на оволодіння здобувачами такими компетентностями: 

 

Інтегральна компетентність: 

ІК Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі дослідницько-

інноваційної та професійної медичної діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження в галузі охорони здоров’я на основі глибокого 

переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики із наступною інтеграцією 

у світовий науковий простір через друковані праці. 

Загальні компетентності: 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

ЗК 2 Здатність до пошуку, обробки та аналізу наукової інформації з різних 

джерел. 

ЗК 3 Здатність генерувати нові ідеї, розробляти та управляти проєктами. 

ЗК 5 Здатність здійснювати аналітичну та експериментальну наукову 

діяльність, організовувати, планувати та прогнозувати результати 

наукових досліджень. 

ЗК 6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій у 

науковій діяльності, пошуку та критичному аналізі інформації. 

СК 6 Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити 

їхній аналіз та узагальнення з дотриманням основ академічної 

чесності та норм законодавства. 

СК 7 Здатність до впровадження нових наукових відомостей у науку, освіту 

та інші сфери суспільства. 
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Навчальна дисципліна «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» скерована на досягнення здобувачами наступних результатів 

навчання:  

 

СК 8 Здатність презентувати результати наукових досліджень в усній та 

письмовій формах відповідно до національних та міжнародних 

стандартів. 

СК 10 Лідерство у розробці та впровадженні інновацій і їхнє використання в 

професійній стоматологічній та освітній діяльності. Лідерство у 

керуванні колективом. 

ПРН 4 Інтерпретувати й критично аналізувати інформацію з використанням 

новітніх інформаційних технологій. 

ПРН 9 Пояснювати принципи, специфічність та адекватність методів 

дослідження, інформативність обраних показників. 

ПРН 11 Застосовувати знання для аналізу результатів наукових досліджень, 

уміти аналізувати й використовувати методи статистичного 

дослідження. 

ПРН 15 Розвивати та використовувати комунікації в науковопрофесійному 

середовищі й громадській сфері. 

ПРН 16 Демонструвати безперервний розвиток та самовдосконалення 

інтелектуального і загальнокультурного рівня, самореалізацію та 

високу ділову репутацію. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

 

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин 

Вид 

контролю 

Всього 

год / 

кредитів 

ECTS 

Лекції 

Практичні 

заняття 

 

Самостійна 

робота 

Очна 

(денна) 
ІІ ІІІ 90/3,0 10 20 60 ПМК 

 

5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекцій  

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

год 

1 
Сучасні інформаційні технології в охороні здоров’я, практичній 

стоматології, освіті. Поняття цифрових компетентностей. 

Модель цифрових компетентностей DigComp 2.1. 

2 

2 
Інформаційно-пошукові системи. Міжнародні бібліографічні 

бази даних наукової інформації. Наукові електронні бібліотеки.  
2 

3 Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку вченого. 

Авторські ідентифікатори. 
2 

4 
Сучасні методи створення презентацій результатів наукових 

досліджень. Математична та графічна обробка медико-

біологічних даних.  

2 

5 Безпека у цифровому середовищі. Захист особистих даних.  

Комп'ютерні методи виявлення плагіату. 
2 

Всього: 10 
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5.2.2. Тематичний план практичних занять 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

год 

1 Сучасні інформаційні технології в стоматологічних 

дослідженнях. 
2 

2 
Автоматизація стоматологічної клініки та управління медичною 

інформацією. Сучасні інформаційні технологіїї в медичній 

освіті. 

2 

3 
Робота з наукометричними базами даних. Пошук та аналіз даних 

в Scopus та Web of Science. 
2 

4 
Хмарні інформаційно-аналітичні сервіси наукометричних баз 

даних. Використання хмарних засобів для колективної наукової 

роботи. Робота зі спеціалізованими соцмережами науковців. 

2 

5 
Створення та редагування авторських профілів науковця. 

Авторські ідентифікатори: Scopus ID, ResearcherID, ORCID. 
2 

6 
Підбір видання для публікації. Хижацькі видання. Hijacked 

journals. Цифровий ідентифікатор видання. Структура наукової 

статті оригінального дослідницького типу IMRAD. 

2 

7 Програмні засоби створення мультимедійних презентацій. 

Структурна організація презентацій науково-дослідних робіт. 
2 

8 
Програми математичної обробки експериментальних даних 

стоматологічних досліджень. Графічне представлення медико-

біологічних даних. Оформлення наукових текстів. 

2 

9 Організація комп’ютерної безпеки та захист інформації. Етика 

міжнародних публікацій та системний підхід до плагіату. 
2 

10 Підсумковий модульний контроль. 2 

Всього: 20 
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5.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

год 

1 Інформаційні технології в стоматологічних дослідженнях. 3 

2 Навчання та професійний розвиток у цифровому середовищі. 2 

3 Робота з аналітичними сервісами системи «Бібліометрика 

української науки». 
2 

4 Ресурси патентного пошуку. 3 

5 Технології зберігання, пошуку, сортування інформації в 

наукових дослідженнях, програмні засоби створення баз даних. 
3 

6 Групи хмарних сервісів системи Google Scholar. 2 

7 Програми для наукової роботи в Інтернеті. Інтернет речей. 

Робота з формами. 
3 

8 Обробка наукових даних. Оформлення результатів наукових 

досліджень. 
3 

9 
Автоматизація роботи з текстовими документами. Комп’ютерні 

програми обробки текстової інформації. 
2 

10 Комп’ютерні програми обробки графічної інформації. 3 

11 
Статистичні методи аналізу медичної інформації. Спеціальні 

математичні методи аналізу медичної інформації. 
3 

12 
Онлайн сервіси та програмні засоби для перевірки на плагіат та 

унікальність тексту. 
2 

13 Захист персональних даних і безпека в Інтернеті. Мережевий 

етикет. 
3 

14 
Підготовка теоретичного матеріалу до аудиторних занять та 

оволодіння практичними навичками при виконанні домашніх 

завдань самостійно та при допомозі викладача на консультаціях. 

10 

15 Виконання самостійної (індивідуальної) роботи. 6 

16 Підготовка до складання підсумкового модульного контролю. 10 

Всього: 60 
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5.3. Методи навчання 

 

У процесі навчання дисципліні «Формування цифрових компетентностей у 

науковців»  викладачі кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної 

фізики ІФНМУ використовується широкий спектр традиційних та інноваційних 

методів навчання: 

 інформаційно-рецептивний – передбачає, що викладач передає готові 

знання, пояснюючи матеріал та ілюструючи сказане прикладом, дією, 

показом;  

 репродуктивний – спрямований на відтворення слухачем способів діяльності 

за визначеним викладачем алгоримтом;  

 проблемного викладу – передбачає постановку проблеми перед слухачем і 

визначення шляхів її розв’язання з приховуванням можливих пізнавальних 

суперечностей;  

 евристичний (пошуковий) – спрямований на вибір цілі або напрямку 

виконання завдання, правильність якого на кожному кроці невідома або не 

може бути підтверджена;  

 дослідницький – полягає в творчому застосуванні знань, оволодінні методами 

наукового пізнання, формуванні досвіду самостійного наукового пошуку;  

 проєктів – забезпечує здобуття особами, котрі навчаються, знань, 

пов’язаних з реальною життєвою практикою, а також формування в них 

специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно 

зорієнтованого навчального пошуку;  

 інтерактивного навчання – реалізується за умови постійної активної 

взаємодії учасників процесу навчання і передбачає моделювання 

різноманітних життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем на основі 

аналізу обставин і відповідної ситуації;  

 модерації – забезпечує групову роботу суб’єктів освітнього процесу, метою 

якої є досягнення ефективного рівня їхньої ділової комунікації за умови 

демократичного спілкування і стимулювання активної участі в процесі 

навчання;  

 активного навчання – спрямований головним чином не на виклад педагогом 

готових знань, їх запам’ятовування і відтворення, а на самостійне здобуття 

особами, котрі навчаються, знань і вмінь у процесі активної розумової чи 
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практичної діяльності;  

 інтегрованого навчання – ґрунтується на комплексному підході і враховує 

міжпредметні зв’язки, а тому забезпечує зважений добір навчального 

матеріалу, створює можливості для широкого використання дидактичних 

матеріалів і засобами наочності;  

 методи контролю і самоконтролю – дозволяють визначати результативність 

навчально-пізнавальної та інших видів діяльності суб’єктів освітнього 

процесу, зокрема за рахунок індивідуального характеру контролю, його 

систематичності, регулярності, різноманітності форм, всебічності, 

об’єктивності, диференційованості, єдності вимог викладача. 
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5.4. Система оцінювання 

 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності  

 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності – стандартизовані та 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. Поточний контроль 

може проводитися у формі: 

 індивідуального опитування, бесіди; 

 комп’ютерного тестового контролю; 

 розв’язування типових або ситуаційних задач; 

 індивідуального контролю практичних навичок. 

Поточна успішність оцінюється за багатобальною накопичувальною 

шкалою. 

У модулі передбачено 9 практичних занять та самостійна (індивідуальна) 

робота, яка виконується за бажанням здобувача. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну 

діяльність при вивченні модуля, – 120 балів, що вираховується шляхом 

множення максимального позитивного балу «12» за одне практичне заняття на 

кількість практичних занять (9) плюс максимальний бал «12» за виконання 

індивідуальної роботи.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач при вивченні 

модуля для допуску до підсумкового модульного контролю, складає 63 бали, 

що вираховується шляхом множення мінімального позитивного балу «7» за 

одне практичне заняття на кількість практичних занять (9) у модулі. 

Бал за практичне заняття є сумою балів за перевірку вхідного рівня знань, 

роботу на занятті та перевірку кінцевого рівня знань. Недопустимим є 

прирівнювання і використання однієї складової оцінки за поточну успішність 

як сумарної оцінки за практичне заняття: 
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Засоби контролю по кожній темі Кількість балів по кожній темі 

Тестовий контроль різного рівня 0 – 3 

Вирішення практичних завдань, 

індивідуальне опитування 
0 – 9 

Разом за тему 0 – 12 

 

Критерії оцінювання рівня знань здобувачів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

1 

Здобувач розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі, 

може фрагментарно відтворити знання про них, знає і виконує правила 

техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою. 

2 

Здобувач має початковий рівень знань, а частину навчального матеріалу 

може відтворити, виконує елементарне навчальне завдання з допомогою 

викладача, має елементарні навички роботи на комп'ютері. 

3 

Здобувач може з допомогою викладача відтворити значну частину 

навчального матеріалу, має стійкі навички виконання елементарних дій з 

опрацювання даних на комп'ютері. 

4 

Здобувач пояснює основні поняття навчального матеріалу, може 

самостійно відтворити частину навчального матеріалу, вміє за зразком 

виконати просте навчальне завдання, має стійкі навички виконання 

основних дій з опрацювання даних на комп'ютері. 

5 

Здобувач вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, 

може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи 

інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження 

деяких тверджень, вміє виконувати навчальні завдання, передбачені 

програмою. 

6 

Здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на 

практиці, вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості, 

самостійно знаходить і виправляє допущені помилки, може 

аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального 

завдання; використовує електронні засоби для пошуку потрібної 

інформації. 

7 

Здобувач має системні знання, самостійно визначає проміжні етапи 

власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища, вміє 

самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для 
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реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його 

логічні і достатньо обґрунтовані, має сформовані навички керування 

інформаційними системами. 

8 

Здобувач володіє узагальненими знаннями з предмета, вміє планувати 

особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної 

роботи, вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і 

використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної 

діяльності, використовує набуті знання і вміння у нестандартних 

ситуаціях, вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну 

програму, має стійкі навички керування інформаційними системами. 

9 

Здобувач творчо використовує системні знання в процесі продуктивної 

діяльності, використовує нові інформаційні технології для поповнення 

власних знань і вирішення завдань, має стійкі навички керування 

інформаційними системами в нестандартних ситуаціях. 

 

Під час оцінювання поточного тестового контролю викладач керується 

такими критеріями:  

Кількість правильних 

відповідей 

Кількість  

балів 

0-5 0 

6-7 1 

8-9 2 

10 3 

 

Розподіл балів за індивідуальну самостійну роботу 

Максимальна кількість балів («12») за самостійну позааудиторну роботу 

нараховуються здобувачеві лише при успішному її виконанні та захисті. Вони 

додаються до суми балів, набраної за поточну навчальну діяльність. 

 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

Підсумковий модульний контроль є стандартизованим і включає 

контроль теоретичної та практичної підготовки, здійснюється по завершенню 

вивчення дисципліни на останньому практичному занятті. Максимальна 

кількість балів, яку здобувач може набрати за ПМК, складає 80 балів. 
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Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач 

набрав не менше 50 балів. 

 Підсумковий модульний контроль складається з двох частин: 

комп’ютеризований тестовий контроль та виконання індивідуальних завдань. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за тест, складає 

40 балів. Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за 

практично-орієнтовану частину ПМК, складає 40 балів. Власне практично-

орієнтована частина ПМК передбачає, що здобувач вміє виконати поставлене 

практично-орієнтоване завдання і відповісти на додаткові питання з даної 

проблеми. 
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6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу 

Статут ІФНМУ: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/статут_ІФНМУ_2

021.pdf 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_roz

por_IFNMU.pdf 

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) 

здобувачів Івано-Франківського національного медичного університету 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_ro

zgliad_zvernen.pdf 

Викладання дисципліни «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього 

процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті», 

«Положення про вибіркові дисципліни в освітніх програмах здобувачів у Івано-

Франківському національному медичному університеті», «Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів ступеня доктора 

філософії та доктора наук в ІФНМУ», Положення про неформальну та 

інформальну освіту учасників освітнього процесу Івано-Франківського 

національного медичного університету. 

Навчальна дисципліна «Формування цифрових компетентностей у 

науковців» націлена на розвиток цифрової компетенції науковця та дозволяє 

здобувачам набути теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, які 

необхідні для ефективного використання сучасних інформацйно-

комунікаційних і цифрових технологій в науковій і професійній діяльності.  

Дисципліна включає лекційні і практичні заняття та самостійну роботу. 

Лекція  є  основною  формою проведення  навчального  заняття,  що  є  логічно 

вивершеним,  науково  обґрунтованим  і  систематизованим  викладом  певного  

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%86%D0%A4%D0%9D%D0%9C%D0%A3_2021.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%86%D0%A4%D0%9D%D0%9C%D0%A3_2021.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_rozpor_IFNMU.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_rozgliad_zvernen.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/pologennia_pro_rozgliad_zvernen.pdf
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наукового  чи науково-практичного  питання,  ілюстрованим  за  необхідності  

засобами  наочності.  Лекція  покликана  формувати  у  здобувачів  основи  

знань  з  дисципліни,  а також  визначати  напрям,  основний  зміст  і  характер  

усіх  інших  видів  навчальних  занять  і самостійної роботи з даної дисципліни.  

На практичному занятті викладач організовує детальний розгляд 

здобувачами окремих теоретичних питань навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх застосування у розв’язуванні практично-орієнтованих 

завдань. Для проведення практичних занять колективом кафедри створено 

методичні розробки для викладачів і методичні вказівки для здобувачів з 

підготовки і роботи на практичному занятті, що містять алгоритми виконання 

практичної роботи. 

Самостійна робота здобувача – основний спосіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Для її успішного 

виконання кафедрою створено методичні вказівки для виконання самостійної 

позааудиторної роботи, що містять алгоритми виконання практичної роботи. 

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачеві з 

дисципліни «Формування цифрових компетентностей у науковців», становить 

200 балів, яка є сумою балів за роботу на практичних заняттях та індивідуальну 

роботу (max 120), а також балів, отриманих за підсумковий модульний 

контроль (max 80). Допуск до ПМК передбачає отримання принаймні 

мінімального підсумкового балу (min 63).  

Відвідування аудиторних занять є обов’язковим, пропущені практичні 

заняття та лекції підлягають обов’язковому відпрацюванню. 

Процедура відпрацювання залежить від причин пропуску – поважна чи 

неповажна. Підтвердженням поважної причини служить: довідка, видана 

університетською клінікою, розпорядження чи заява відділу аспірантури та 

докторантури ІФНМУ. Якщо аспірант/здобувач не пред’являє даних 

документів, то причина пропуску вважається неповажною. 

Для відпрацювання пропущеного лекційного заняття здобувач 
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зобов’язаний представити лектору: 

- конспект лекції, написаний на підставі плану пропущеного лекційного 

заняття, якщо лекція була пропущена з поважної причини; 

- дозвіл на відпрацювання пропущеної лекції, конспект лекції, написаний 

на підставі плану пропущеного лекційного заняття, з обов’язковим 

опитуванням лектором матеріалу пропущеної лекції, якщо лекційне заняття 

пропущене з неповажної причини. 

Відпрацювання пропущених практичних занять: 

- з поважної причини: заняття мають бути відпрацьовані упродовж 1 

місяця в індивідуальному порядку з наданням відповідної довідки; 

- з неповажної причини: заняття мають бути відпрацьовані впродовж 2 

тижнів із наданням довідки про дозвіл на відпрацювання. 

Відпрацювання відбуваються на кафедрі кожного понеділка з 16.00 до 

18.00 у чергового викладача шляхом усного опитування та перевірки тестового 

і ситуаційного завдання із пропущеної теми. 

Здобувачам надається можливість перескладання незадовільних поточних 

оцінок під час консультацій упродовж двотижневого терміну після отримання 

поточної незадовільної оцінки, але не пізніше дня проведення ПМК.  

Здобувач, який не набрав мінімального балу чи має невідпрацьовані 

пропуски практичних занять, до здачі ПМК за відомістю №1 не допускається. У 

такому випадку до призначеної дати перескладання ПМК здобувач 

користується повторним правом отримати допуск на складання підсумкового 

модульного контролю за відомістю №2 на консультаціях викладачів. 

Здобувач, який не склав підсумкового модульного контролю, має право 

на його перескладання не більше двох разів: уперше – упродовж 10 днів після 

завершення відповідного модуля викладачу, якого призначає завідувач 

кафедри, удруге – комісії, яку призначає завідувач кафедри, упродовж 10 днів 

після першого повторного складання. 

У випадку незгоди з оцінкою результатів поточного чи підсумкового 
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контролю здобувач має право на оскарження в порядку апеляції. Порядок 

оскарження процедури контрольних заходів: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/nor

m_dok/Порядок%20оскарження%20процедури%20контрольних%20заходів_.pdf 

Результати навчання у неформальній та інформальній освіті можуть 

зараховуватися як індивідуальна робота здобувача з навчальної дисципліни при 

відповідності заходу і дисципліни один раз в межах одного підсумкового 

модульного контролю. Положення про неформальну та  

інформальну освіту учасників освітнього процесу: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/nor

m_dok/Положення%20про%20неформальну%20та%20інформальну%20%20осві

ту%20учасників%20освітнього%20процесу%20ІФНМУ%202020.pdf 

При вивченні навчальної дисципліни «Формування цифрових 

компетентностей у науковців» передбачено використання дистанційних 

технологій (не більше 15 %). 

Слухачі навчальної дисципліни «Формування цифрових компетентностей 

у науковців» повинні дотримуватися академічної доброчесності, що 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний 

плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження, та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства; 

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі або наукових дослідженнях; фальсифікація – свідома зміна чи 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Порядок%20оскарження%20процедури%20контрольних%20заходів_.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Порядок%20оскарження%20процедури%20контрольних%20заходів_.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення%20про%20неформальну%20та%20інформальну%20%20освіту%20учасників%20освітнього%20процесу%20ІФНМУ%202020.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення%20про%20неформальну%20та%20інформальну%20%20освіту%20учасників%20освітнього%20процесу%20ІФНМУ%202020.pdf
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/Положення%20про%20неформальну%20та%20інформальну%20%20освіту%20учасників%20освітнього%20процесу%20ІФНМУ%202020.pdf
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модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи 

наукових досліджень; списування – використання письмових робіт із зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; обман – надання завідомо неправдивої 

інформації щодо власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітньої 

процесу. 

Заохочується активність, ініціативність, творчий та науковий підхід 
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