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Регламент проведення практичних занять за цикловою системою
для студентів 4-5 курсів стоматологічного факультету
на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ
На кафедрі терапевтичної стоматології за цикловою системою практичні заняття проводяться у дві зміни:
І зміна – 800-1300 (7 год.- 1345) (перерва 1030-1100), ІІ зміна – 1300-1800 (перерва 1530-1600).
Заняття починається з організаційного моменту 5 хвилин
Після цього протягом 35 хвилин проводиться тестовий контроль з метою оцінки вихідного рівня знань і
визначення ступеня готовності студентів до заняття.
Протягом 35 хвилин (7 год. .- 45 хв) викладач проводить індивідуальне усне опитування, роз’яснює студентам
окремі питання теми поточного заняття, відповідає на запитання студентів.
Перерва 30 хвилин.
Впродовж 180 хвилин (7 год. .- 215 хв) студенти самостійно опрацьовують стоматологічні маніпуляції, ведуть
прийом хворих. Викладач контролює роботу студентів, дає пояснення, підкреслює особливості
стоматологічних втручань.
На заключному етапі заняття, що триває 15 хвилин, викладач здійснює контроль кінцевого рівня знань
студентів. Закінчуючи практичне заняття, викладач підводить його підсумки, дає студентам завдання для
самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури
для самостійного опрацювання.
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Регламент проведения практических занятий по цикловой системе
для студентов 4-5 курсов стоматологического факультета
на кафедре терапевтической стоматологии НМУ
На кафедре терапевтической стоматологии по цикловой системе практические занятия проводятся в две

І смена – 800-1300 (7 ч.- 1345) (перерыв 1030-1100), ІІ смена – 1300-1800 (перерыв 1530-1600).
Занятие начинается с организационного момента 5 минут.
После этого в течение 35 минут проводится тестовый контроль с целью оценки исходного уровня знаний и
определения степени готовности студентов к занятию.
В течение 35 минут (7 ч. - 45 мин.) преподаватель проводит индивидуальный устный опрос, разъясняет
студентам отдельные вопросы темы текущего занятия, отвечает на вопросы студентов.
Перерыв 30 минут.
На протяжении 180 минут (7 ч. .- 215 мин.) студенты самостоятельно отрабатывают стоматологические
манипуляции, ведут прием пациентов. Преподаватель контролирует работу студентов, разъясняет,
подчеркивает особенности стоматологических вмешательств.
На заключительном этапе занятия, который длится 15 минут, преподаватель осуществляет контроль
конечного уровня знаний студентов. Заканчивая практическое занятие, преподаватель подводит его итоги, дает
студентам задания для самостоятельной работы, указывает на ключевые вопросы следующей темы и
предлагает список рекомендованной литературы для самостоятельного изучения.
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Regulation workshops for cyclic system
4-5 courses for students of Faculty of Dentistry
at the Department of Therapeutic Dentistry NMU
The Department of therapeutic dentistry system for cyclic practical classes are held in two shifts:
And change - 800-1300 (7 hod.- 1345) (break 1030-1100), the second change - 1300-1800 (break 1530-1600).
Classes begins with the organizational aspects 5 minutes
Then within 35 minutes of test control is conducted to assess baseline knowledge and determine the degree of readiness
of students to classes.
Within 35 minutes (7 hr. 45 min .-) teacher conducts individual oral examination, students explain some issues of
current topics classes with students.
A break of 30 minutes.
During 180 minutes (7 hours. .- 215 min) students are working on their own dental procedures, patients are welcome.
The teacher supervises the work of students, gives an explanation emphasizes the features of dental surgery.
At the final stage sessions, lasting 15 minutes, the teacher monitors students' knowledge end. Concluding the practice
session, the teacher brings it up, it gives students tasks for independent work, points to the key questions following
topics and offers a list of recommended books for independent reading.

