ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ!
Запрошуємо Вас до дистанційного курсу навчання на кафедрі фізичної реабілітації та
спортивної медицини
НМУ ім. О.О.Богомольця. Перед початком роботи просимо вас
ознайомитись з матеріалами цієї інструкції.
Для успішного засвоєння курсу співробітники кафедри підготували навчальний матеріал для
дистанційного навчання. Протягом курсу передбачено відповідно до розкладу (робочий
навчальний план лекційних та практичних занять) розміщення викладачами домашніх
контрольних завдань для оцінки рівня засвоєння матеріалу студентами та інформації щодо
відповідального викладача (ПІБ та електронна скринька кафедри) для надсилання відповідей на
домашні контрольні завдання та підтримання контакту у разі виникнення запитань.
Для початку роботи здобувач вищої освіти повинен на сайті кафедри відкрити вкладку
“Студентам” (рис.1); обрати дистанційне навчання (рис. 1) та відповідний файл з датою заняття
та назвою дисципліни згідно розкладу.

В останніх новинах кафедри розміщено посилання на google disk кафедри, на якому ви
знайдете додаткові навчальні матеріали, а також посилання на електронну бібліотеку НМУ ім.
О.О. Богомольця з матеріалами для дистанційного навчання.
Відповідно до календарно-тематичного плану занять, практичні заняття будуть проводитися
в онлайн конференції. Для цього студент зобов’язаний завантажити додаток “ZOOM”. Перед
початком кожного практичного заняття (за 10 хвилин) студент від старости групи отримує від
старости URL (код доступа).
Відповідно до календарно-тематичного плану занять, студент зобов’язаний надіслати в
електронному вигляді старості групи виконане завдання. В свою чергу староста групи збирає всі
завдання студентів та надсилає, як архівований файл на електронну скриньку кафедри не пізніше,
ніж проводиться відповідне заняття, що зазначено в розкладі. Факт отримання контрольного
завдання буде підтверджено зворотнім електронним листом від відповідального викладача.
Оцінки за заняття викладач повідомляє та виставляє в журнал групи наприкінці кожного заняття.
Критерії оцінювання:
1. У разі відсутності контрольного завдання за певне заняття та відсутності студента на
online занятті викладач в журналі робить помітку, що відповідає «нб»;
2. У разі відсутності контрольного завдання, але наявності студента на online занятті
максимальна оцінка за заняття – «задовільно» за традиційною системою оцінювання;
3. У разі наявності контрольного завдання та відсутності студента на online занятті
максимальна оцінка може складати – «задовільно» за традиційною системою оцінювання;
4. У разі наявності контрольного завдання та наявності студента на online занятті
максимальна оцінка – «відмінно» за традиційною системою оцінювання.
У разі хвороби студента, староста групи повинен про це повідомити, тоді виставляється в
журналі помітка «нб з поважної причини».
Додаток 1.
Вимоги до написання контрольних завдань:

1. Контрольні завдання надсилаються на електронну скриньку старости групи , староста
групи надсилає архівований файл на електронну пошту кафедри з поміткою прізвища
відповідального викладача в електронному вигляді не пізніше, ніж день заняття (за розкладом).
2. Відповіді на тестові завдання надсилаються у вигляді текстового редактору Word,
правильні відповіді виділяються жирним шрифтом.
3. Виконані практичні роботи також надаються у текстовому вигляді (текстовий редактор
Word).

