
Регламент проведення іспиту з дисципліни  

Гістологія, цитологія та ембріологія 

До іспиту допускаються студенти, які: 

а) виконали всі види робіт, що передбачені навчальним планом з дисципліни; 

б) були присутні на всіх лекціях і практичних заняттях; 

в) своєчасно відпрацювали усі пропущені заняття; 

г) мають правильно оформлений та повністю підписаний альбом із 

мікропрепаратами; 

г) набрали мінімальну кількість балів за дисципліну (72); 

д) здали "Крок-1" не менше ніж на 80% в оффлайн режимі та 90% в онлайн-

режимі. 

Іспит проводиться відповідно до розкладу наприкінці другого семестру. Іспит з 

Гістології проводиться шляхом комп'ютерного тестування (80 питань на 80 хвилин). 

Іспит зараховується студенту, якщо він набрав не менше 48 з 80 балів. Студент, який 

набрав на іспиті менше 48 балів, отримує 0 балів за іспит. Заохочувальні бали 

додаються до оцінки з дисципліни за наступні види робіт: 

1. Стаття у науковому виданні – 10 балів 

2. Тези у науковому збірнику – 10 бали 

3. Виступ на конференції – 10 балів 

4. Призове місце у 2 турі Всеукраїнської олімпіади – 10 балів 

5. Подання наукової роботи до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт – 10 балів 

7. Призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт – 10 

балів 

Загальний бал з дисципліни не може перевищувати 200 балів. 

 

У випадку незадовільного результату студент має право двічі перездати іспит – 

перший раз екзаменатору, призначеному завідувачем кафедри, другий – комісії, яка 

створюється деканатом. Перескладання іспиту здійснюється за окремим графіком, 

який затверджується деканатом. Студенти, які не з'явились на іспит без поважної 

причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку. Відмова студента 

виконувати екзаменаційне завдання атестується як незадовільна відповідь. Студент 

має право одержати пояснення щодо отриманої оцінки. 

Результати оцінювання іспиту можуть підлягати оскарженню. Для цього 

здобувач має подати апеляцію на ім’я директора у день проведення атестаційного 

заходу чи після оголошення результатів його складання, але не пізніше наступного 

робочого дня. За розпорядженням директора створюється комісія з розгляду апеляції. 

За рішенням апеляційної комісії оцінка може змінюватися у разі встановлення 

порушень під час проведення атестацій. 

У разі, якщо викладачем виявлено порушення академічної доброчесності з боку 

здобувача вищої освіти під час проведення іспиту викладач має право не зараховувати 

результат іспиту та відправити студента на перескладання.  


