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Організація освітнього процесу для студентів фармацевтичного 

факультету на заочній формі навчання здійснюється на основі «Положення про 

заочну форму навчання в Івано-Франківському національному медичному 

університеті» https://www.ifnmu.edu.ua/uk/studentam/oholoshennia-

dekanativ/oholoshennia-dekanatu-farmatsevtychnoho-fakultetu. 

Згідно вище вказаного положення освітній процес за заочною формою 

навчання в Університеті організовується упродовж календарного року – під час 

сесій і в міжсесійний період. 

Сесія для студентів заочної форми навчання – це частина навчального 

року, упродовж якої здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені 

робочим навчальним планом: лекції, практичні, семінарські та індивідуальні 

заняття, консультації, а також виконання індивідуальних завдань і контрольні 

заходи.  

Ректором Університету затверджується графік педагогічного процесу, 

розклад тестувань у міжсесійний період, а також розклад занять для студентів 

заочної форми навчання, де відображаються перелік навчальних дисциплін, що 

вивчаються, їх обсяги, форми контролю і атестації випускників та терміни їх 

проведення.  

Міжсесійний період для студентів заочної форми навчання – це частина 

навчального року, упродовж якої студенти засвоюють навчальний матеріал як 

самостійно, так і під керівництвом науково-педагогічних працівників 

Університету. 

У міжсесійний період студентам, які навчаються за заочною формою, 

надається можливість отримувати консультації науково-педагогічних 

працівників за графіком, що встановлюється кафедрами Університету та 

оприлюднюється на сторінці кафедри сайту ІФНМУ. 

Самостійна робота студентів у міжсесійний період є одним з головних 

елементів освітнього процесу заочної форми навчання. Більшу частину 

матеріалу з дисципліни студент заочної форми навчання вивчає самостійно і 

представляє результат вивчення теоретичного матеріалу шляхом тестування у 

міжсесійний період відповідно до Розкладу, який оприлюднюється на сайті 

ІФНМУ не пізніше, ніж за 14 календарних днів до початку навчального року, та 

аудиторного складання підсумкового модульного контролю з дисципліни. 

Кількість міжсесійних тестувань в розрізі років навчання – від 2 до 5-ти і 

залежить від кількості дисциплін та обсягу їх у кредитах ЄКТС відповідно до 

навчального плану.  

Результат тестування вважається позитивним, якщо студент отримує не 

менше 50 % правильних відповідей.  

У разі неявки на тестування чи отримання негативного результату, 

передбачено одне перескладання у програмі Teams, яке відбувається для всіх 

курсів відповідно до затвердженого Розкладу.  
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Студенти заочної форми навчання допускаються до сесії, якщо вони не 

мають академічної заборгованості за попередній семестр та склали не менше, ніж 

на 50 % тестування у міжсесійний період з усіх дисциплін, передбачених 

навчальним планом на відповідний семестр згідно Розкладу тестувань, 

оприлюдненого на сайті ІФНМУ. 

Кожна дисципліна має чітко визначений часовий проміжок тестування та 

його перескладання за необхідності. На одне тестове запитання відводиться 1 

хвилина для відповіді студента, загальна кількість питань з дисципліни 

визначається з розрахунку 1 кредит ЄКТС дорівнює 10-м тестовим завданням.  

Якщо студент не пересклав негативний результат чи не з’явився на 

тестування з дисципліни у програмі Teams у міжсесійний період, то наступне 

(друге) перескладання відбувається у комп’ютерному класі упродовж першого 

тижня сесії (7 календарних днів) згідно з Графіком, який складає кафедра 

відповідно до кількості студентів, які потребують перескладання. В іншому 

випадку, студент не допускається до складання підсумкового модульного 

контролю з дисципліни та вважається таким, який не виконав навчальний план з 

цієї дисципліни.  

Кафедра подає в деканат рапорт щодо стану тестування та відомості його 

результатів не пізніше 8-го календарного дня від початку сесії. Кафедра 

зобов’язана додати у кожну групу студентів для проходження тестування декана 

факультету, заступника декана по заочній формі навчання та керівника 

навчального відділу, начальника відділу ЄКТС та моніторингу якості освіти. 


