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ОРГАНІЗАЦІЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 
НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ НМУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

на 2019/2020 н.р. 
 

Самостійна робота студентів на 2019/2020 н.р. регламентована Законом України «Про Вищу Освіту», наказом НМУ 
№392 від 26.04.19 р. «Про затвердження робочих навчальних планів підготовки фахівців денної (очної) форми навчання в 
НМУ імені О.О. Богомольця на 2019/2020 н. р.». 

Обсяг самостійної роботи студентів складає: 
 

Семестр Назва дисципліни 
Загальна кількість 

годин 
Кількість годин 

Обсяг від загального 
навантаження (%) 

IV 
«Введення в клінічну 
стоматологію» 

120 (30) 20 16,7 

V-VI «Терапевтична стоматологія» 210 60 28,6 

VII-VIII «Терапевтична стоматологія» 135 20 14,8 

ІХ-Х «Терапевтична стоматологія» 300 110 36,7 

ІХ Курс за вибором 120 110 91,7 

 
Тематичний план самостійної роботи студентів розміщено на стенді кафедри, 
сайті - http://tst-nmu.org.ua 
Самостійна робота студентів на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця передбачає: 
 
1. Самостійну роботу студентів (СРС), при підготовці до практичних занять (ПМК). 
Тематичний план СРС розміщено на стенді кафедри, сайті - http://tst-nmu.org.ua, завдання до кожної теми 

практичного заняття - в «Робочому зошиті для самостійної роботи студентів» (http://tst-nmu.org.ua). 
Студенти в позааудиторний час виконують завдання та роблять відповідні записи в робочому зошиті (конспекті) 

до кожного практичного заняття. 
Перевірка та оцінювання СРС, що передбачені в темі для самостійної підготовки, здійснюється викладачем на 

підготовчому етапі відповідного аудиторного заняття. 
Оцінка «5» виставляється у разі, коли студент точно сформулював та повністю обґрунтував відповіді на всі 

поставлені завдання, вірно склав план обстеження та лікування. Якісно та охайно оформив роботу. 
Оцінка «4» виставляється, коли студент точно сформулював та частково обґрунтував відповіді на поставлені 

завдання, допущені неточності при складанні планів обстеження та лікування. 
Оцінка «3» виставляється, коли студент дав не повні або не обґрунтовані відповіді на завдання, склав не повний 

план обстеження та лікування. 
Оцінка «2» виставляється, коли студент не виконав завдання. 
Отримана оцінка за СРС входить в загальну оцінку заняття. 
 
2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять. 
Засвоєння тем, що виносяться лише на самостійну роботу (інформація на стенді кафедри, 
сайті - http://tst-nmu.org.ua) і не входять до плану аудиторних навчальних занять, 
контролюється при підсумковому модульному контролі. 
 
3. Індивідуально-дослідницьку самостійну роботу (ІДРС). 
Тематичний план ІДРС розміщено на стенді кафедри, сайті - http://tst-nmu.org.ua 
Бали за індивідуально-дослідницьку роботу нараховуються студентові лише при успішному її виконанні та захисті. 

Кількість балів за різні види індивідуально-дослідницької роботи студента (ІДРС) залежить від її обсягу і значимості, але не 
більше 12 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність. 
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