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РЕГЛАМЕНТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

Контрольними заходами, які проводяться в Національному медичному університеті імені 

О.О. Богомольця (далі НМУ) для визначення відповідності рівня набутих студентами знань, 

умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти та забезпечують 

своєчасне корегування освітнього процесу за відповідними напрямами підготовки та 

спеціальностями НМУ, є поточний та підсумковий контроль. Порядок оцінювання знань 

студентів під час поточного та кінцевого контролю на кафедрі терапевтичної стоматології 

регламентований Наказом НМУ №782 від 30.09.19, Положенням «Про порядок оцінювання 

знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з дисципліни в НМУ імені О.О. 

Богомольця», затвердженим Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (протокол №1 і від 

5.09.2019р). 

Кінцевий контроль передбачає визначення рівня сформованих знань і навичок та 

проводиться у формі підсумкового контролю (ПК). 

ПК  проводиться по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому занятті з 

Модуля. 

До ПК допускаються студенти за умови відвідування не менше 75% навчальних 

аудиторних занять (лекції, практичні заняття) зі всією накопиченою сумою балів 

впродовж вивчення Модуля. 

У випадку, якщо студент відвідав менше, ніж 75% (пропустив більше 25% занять) 

навчальних аудиторних занять, то він вважається таким, який не виконав навчальну 

програму і навчальний план з дисципліни, а отже має повторно вивчити Модуль. 

Студент складає ПК з тією кількістю балів, яку він накопичив впродовж поточного 

навчання. За поточний контроль не встановлюється мінімальний бал допуску до 

кінцевого контролю. Форма проведення ПК та вид завдань визначаються навчальною 

(робочою) програмою з дисципліни та регламентом кафедри, включає контроль теоретичної 

та практичної підготовки. Максимальна кількість балів ПК дорівнює 120 балів. ПК 

вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 75 балів. 
 

І етап Підсумкового контролю: 

Контроль теоретичних знань, який здійснюється на передостанньому занятті Модуля 

шляхом вирішення 50 тестових клінічно-орієнтованих завдань формату А (рівень α-ІІІ). 
 

Оцінка «5» виставляється за цей етап підсумкового контролю у разі, коли студент 

правильно відповів на 94-100% тестових завдань. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент правильно відповів на 86-93% тестових завдань. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент правильно відповів на 80-85% тестових завдань. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент правильно відповів менше ніж на 80% тестових 

завдань. 

Перевірка виконання тестових завдань здійснюється викладачем групи (за допомогою 

лаборанта кафедри) та результат вноситься в академічний журнал групи. 
 

ІІ етап Підсумкового контролю: 

Контроль практичних вмінь, який здійснюється на останньому занятті Модуля шляхом 

демонстрації комплексу практичних навичок. 
 

Оцінка «5» виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент глибоко та досконало, 

у відповідності до професійного алгоритму та стандартів, здійснив стоматологічне 
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обстеження пацієнта, відмінно володіє прийомами визначення симптомів стоматологічних 

захворювань, вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, правильно 

склав план лікування та виконав певний етап лікування (профілактичну процедуру). 

Правильно заповнив розділи медичної картки стоматологічного пацієнта. 

Оцінка «4» виставляється, коли студент в цілому оволодів методикою обстеження 

пацієнта, знає послідовність дій відповідно до професійного алгоритму та стандартів, з 

незначними помилками здійснив стоматологічне обстеження пацієнта, діагностику, 

диференційну діагностику, певний етап лікування або виконав профілактичну процедуру. 

Правильно заповнив розділи медичної картки стоматологічного пацієнта. 

Оцінка «3» виставляється, коли студент не в повному обсязі знає професійний алгоритм 

виконання стоматологічної маніпуляції, здійснює стоматологічне обстеження пацієнта, 

діагностику, диференційну діагностику, певний етап лікування або виконав профілактичну 

процедуру при підказці та за участю викладача. Припускається помилок при заповненні 

медичної документації. 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не засвоїв практичних навичок, не знає 

професійний алгоритм виконання стоматологічної маніпуляції, не може провести 

стоматологічне обстеження пацієнта, діагностику, диференційну діагностику, певний етап 

лікування або профілактичних заходів. При заповненні медичної документації припускається 

грубих помилок. 
 

ІІІ етап Підсумкового контролю: 

Контроль комплексності теоретичних знань та сформованості клінічного мислення, 

який здійснюється на останньому занятті Модуля шляхом розв’язання стандартизованих 

клінічних завдань/питань, що вимагають уміння аналізувати медичну інформацію про стан 

пацієнта, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень, 

встановлювати та обґрунтовувати клінічний діагноз, визначати принципи та складати план 

комплексного лікування стоматологічного захворювання, планувати та проводити заходи 

профілактики. 
 

Формат виконання роботи - письмово (на отриманому бланку студент зазначає своє 

прізвище, ім’я та по-батькові, номер групи, факультет, ПІБ викладача групи та 

екзаменатора, дату складання ПК, номер білета; письмово відповідає на поставлені 

завдання; роботу засвідчує особистим підписом). 
 

Оцінка «5» виставляється за цей етап заняття у разі, коли студент глибоко та досконало, 

у відповідності до професійного алгоритму та стандартів розв’язав клінічне завдання (на 

підставі умов завдання, обґрунтував попередній діагноз, склав план додаткового обстеження 

пацієнта, правильно склав план комплексного лікування та запропонував профілактичні 

заходи). 

Оцінка «4» виставляється, коли студент знає послідовність дій відповідно до 

професійного алгоритму та стандартів (на підставі умов завдання, обґрунтував попередній 

діагноз, припустився незначних помилок при складанні плану обстеження пацієнта, 

діагностиці, диференційній діагностиці, плануванні певного етапу комплексного лікування 

або профілактичної процедури). 

Оцінка «3» виставляється, коли студент не в повному обсязі знає професійний алгоритм 

та стандарти виконання стоматологічної маніпуляції (пропонує необґрунтований план 

обстеження пацієнта, діагностики, диференційної діагностики, не комплексний план 

лікування або профілактичних заходів). 

Оцінка «2» виставляється, коли студент не знає професійний алгоритм та стандарти 
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виконання стоматологічної маніпуляції, не може скласти план обстеження пацієнта, 

діагностики, диференційної діагностики, визначити обсяг лікування або профілактичних 

заходів. 
 

Перевірка практичних вмінь (ІІ етап) та виконання клінічних завдань (ІІІ етап), 

здійснюється екзаменатором (професор/доцент) під час контрольного заняття. Наприкінці 

підсумкового заняття екзаменатор визначає кількість балів, що отримав студент при 

виконанні ІІ та ІІІ етапів ПК й сумарну кількість балів за ПК (І, ІІ та ІІІ етапи) та 

оголошує студентам. Дані вносяться у бланк відповіді студента та в академічний журнал 

групи. Бланки письмової відповіді студентів зберігаються на кафедрі разом з академічними 

журналами. 
 

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Тестовий контроль Практичні навички Письмова відповідь 

«5» - 30 балів «5» - 50 балів «5» - 40 балів 

«4» - 25 балів «4» - 40 балів «4» - 35 балів 

«3» - 20 балів «3» - 30 балів «3» - 30 балів 

«2» - 0 балів «2» - 0 балів «2» - 0 балів 
 

ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 

ОЦІНКА ЗА МОДУЛЬ визначається як сума підсумкового балу за поточну навчальну 

діяльність (максимальна кількість балів 80) та балу за ПК (максимальна кількість 

балів 120). 

Зарахування кредиту за вивчений Модуль здійснюється за умови накопичення 

загальної кількості отриманих студентом балів, що має бути не меншою за мінімальну, яка 

визначена робочою навчальною програмою з дисципліни і відповідає мінімальному 

значенню оцінки Е, а отже, складає 111 балів. 

Сума балів за Модуль визначається викладачем групи та оголошується студентам 

наприкінці підсумкового заняття. Дані вносяться в академічний журнал групи та 

індивідуальний план студента. 

При отриманні незадовільної оцінки з Модуля в межах 60-110 балів (FХ) студент має 

право повторно його скласти 2 рази: один раз кафедральній комісії за участю завідуючого 

кафедри, а останній раз - комісії за участю завідуючого кафедри та декану. Повторне 

складання Модуля проводять за графіком, який складає кафедра, узгоджує з деканом 

(інтервал між спробами або дисциплінами не менше 3 днів). Модулі, які вивчають на 

відповідному курсі мають бути складені до початку нового навчального року. Наявність 

академічної заборгованості до початку нового навчального року є підставою для 

відрахування студента із університету за невиконання вимог навчального плану (або 

оформлення академічної відпустки та повторного курсу навчання за станом здоров' я). 

При отриманні незадовільної оцінки з Модуля в межах 1-59 балів (F) студент 

зобов'язаний повторно його вивчити у позанавчальний час на платній основі. 

Повторне отримання студентом незадовільної оцінки за результатом повторного її 

вивчення з урахуванням двох перескладань дисципліни або незадовільних оцінок із 3-х 

дисциплін, а також наявності пропущених аудиторних навчальних занять без поважних 

причин, сума пропусків яких складає 120 годин і більше, обумовлює його відрахування із 

університету за невиконання навчального плану.  

На можливість складання студентом кінцевого контролю (ПК, диференційного заліку) з 

конкретної дисципліни не впливають результати складання інших дисциплін. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Формою оцінювання виробничої практики є Диференційний залік. Оцінювання 

засвоєння студентом навчального матеріалу дисципліни відбувається на підставі результатів 

поточного навчання, виконання індивідуальних і контрольних заходів. При виставленні 

оцінки враховують накопичену студентом кількість балів за поточне навчання 

(максимальна кількість балів 200). Зарахування дисципліни студенту проводять 

диференційно, відповідно до загальної кількості накопичених ним балів, яка має бути не 

меншою, ніж мінімально необхідна, і відповідає мінімальному значенню оцінки Е, а отже, 

складає 111 балів. Студент, що протягом поточного контролю не набирає мінімальної 

кількості балів, що відповідає задовільній оцінці за ЄКТС "Е", а у балах складає 111 

балів, автоматично отримує незадовільну оцінку і Практика вважається не 

зарахованою, а кредити, відповідно, не нараховуються.  

При виставлені диференційного заліку студенту надається право перескладання 

незадовільних оцінок в термін не пізніше, ніж за три дні (циклова система - за день) до 

проведення кінцевого контролю з метою накопичення мінімальної кількості балів для 

зарахування дисципліни.  

Диференційний залік у вигляді окремого заняття кафедра не проводить. 

При отриманні незадовільної оцінки із Диференційного заліку в межах 60-110 балів 

(FХ) студент має право повторно його скласти 2 рази: один раз - кафедральній комісії за 

участю завідуючого кафедри, а останній раз - комісії за участю зав. кафедри та декана. 
 

ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ 

Формою оцінювання курсу за вибором є Диференційний залік. Оцінювання засвоєння 

студентом навчального матеріалу дисципліни відбувається на підставі результатів поточного 

навчання, виконання індивідуальних і контрольних заходів. При виставленні оцінки 

враховують накопичену студентом кількість балів за поточне навчання (максимальна 

кількість балів 200). Зарахування дисципліни студенту проводять диференційно, відповідно 

до загальної кількості накопичених ним балів, яка має бути не меншою, ніж мінімально 

необхідна, і відповідає мінімальному значенню оцінки Е, а отже, складає 111 балів. Студент, 

що протягом поточного контролю не набирає мінімальної кількості балів, що 

відповідає задовільній оцінці за ЄКТС "Е", а у балах складає 111 балів, автоматично 

отримує незадовільну оцінку і Практика вважається не зарахованою, а кредити, 

відповідно, не нараховуються.  

При виставлені диференційного заліку студенту надається право перескладання 

незадовільних оцінок в термін не пізніше, ніж за три дні (циклова система - за день) до 

проведення кінцевого контролю з метою накопичення мінімальної кількості балів для 

зарахування дисципліни.  

Диференційний залік у вигляді окремого заняття кафедра не проводить. 

При отриманні незадовільної оцінки із Диференційного заліку в межах 60-110 балів 

(FХ) студент має право повторно його скласти 2 рази: один раз - кафедральній комісії за 

участю завідуючого кафедри, а останній раз - комісії за участю зав. кафедри та декана. 
 

 

ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ 

Дисципліна Терапевтична стоматологія вивчається протягом 3 років (5-10 семестри) та 

складається з 4 Модулів. Оцінка з дисципліни виставляється лише у тому разі, якщо студенту 

зараховані всі 4 модулі. 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів (в 
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даному випадку 4), має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в 

Україні. 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

170-200 Відмінно А 
Відмінно (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

155-169 

Добре 

В 
Дуже добре (вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

140-154 С 
Добре (в цілому правильне виконання з певною  

кількістю суттєвих помилок) 

125-139 

Задовільно 

D 
Задовільно (непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

111-124 E 
Достатньо (виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

60-110 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

1-59 F 
Незадовільно  (з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; 

 у разі виявлення плагіату, академічної не доброчесності під час проведення поточного 

або підсумкового контролю робота оцінюється оцінкою «незадовільно» (0 балів); 

поточна робота не перескладається, ПМК перескладається відповідно графіка 

перескладань (інформація на інформаційних стендах кафедри, сайті кафедри 

терапевтичної стоматології http://tstm-nmu.org.ua/ , сайті НМУ імені О.О.Богомольця 

http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/department-therapeutic-dentistry/navchalno-

metodychna-robota/ ); 

 питання перескладання певних видів робіт і з яких причин це можливо (лікарняний, 

мобільність, непередбачені обставини тощо) вирішуються згідно Положення «Про 

порядок оцінювання знань студентів під час поточного та кінцевого контролю з 

дисципліни в НМУ імені О.О. Богомольця», затвердженого Вченою радою НМУ імені 

О.О. Богомольця (протокол №1 і від 5.09.2019р). 

 

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Протокол №1 від 30 серпня 2021 року 

Завідувач кафедри                                                          А.В. Борисенко 
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