
РЕГЛАМЕНТ 

проведення практично-орієнтованого іспиту випускників 

зі спеціальності “Стоматологія” 

 

І. Загальні положення 

 

Практично-орієнтований іспит випускників зі спеціальності «Стоматологія» 

проводиться за розкладом Навчально-методичного відділу Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця. 

Практично-орієнтований іспит є другим етапом атестації випускників 

стоматологічного факультету, яка здійснюється відповідно до наказу МОЗ 

України від 29.12.2001 року за № 535 «Про затвердження змін до діючого 

навчального плану підготовки лікарів у вищих навчальних закладах ІІІ-IV 

рівнів акредитації». Цей етап атестації проводиться після отримання  

результатів ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2» з Центру 

тестування при МОЗ України. 

До практично-орієнтованого іспиту випускників допускаються студенти, які 

повністю виконали навчальний план, незалежно від результату здачі 

ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2». 

За місяць до початку практично-орієнтованого іспиту випускників наказом 

ректора формуються екзаменаційна комісія та секретаріат.  

 

ІІ. Порядок проведення іспиту 

   

Початок практичного іспиту о 8.00, розподіл груп по кафедрах 

проводиться в день іспиту. 

Практично-орієнтований іспит випускників за спеціальністю 

“Стоматологія” проводиться ЕК у формі комплексного іспиту на 5-ти кафедрах 

стоматологічного факультету (6 робочих кабінетів): терапевтичної 

стоматології, хірургічної  стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої 

терапевтичної стоматології,  ортодонтії та пропедевтики ортопедичної 

стоматології з 3 профільних дисциплін (ортопедична стоматологія, хірургічна 

стоматологія, терапевтична стоматологія). Іспит складається з двох частин: 

- перша частина – безпосередньо робота з пацієнтом на іспиті 

(обстеження та встановлення попереднього або кінцевого діагнозу та 

проведення лікування одного хворого стоматологічного профілю); 

- друга частина полягає в оцінюванні у випускника рівня 

сформованості умінь та  навичок згідно з переліками відповідно до 

спеціальності за ОКХ (додатки 3, 4, 5). Студент демонструє володіння 

навичками на муляжах, симуляційних фантомах, навчально-наочних матеріалах 

та вирішує ситуаційні задачі. 

Для підготовки та складання комплексного практично-орієнтованого 

іспиту сформовано 6 бригад екзаменаторів, що складаються з  представників 

кожної кафедри та членів екзаменаційної комісії. Одна бригада екзаменаторів 

працює в одному кабінеті на одній з кафедр і приймає іспит у групи студентів 

протягом 1 екзаменаційного дня. 



Студент складає практичні навички з кожної дисципліни (ортопедична 

стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія) 

спеціальності “Стоматологія” під час прийому 1 пацієнта та роботі на фантомі. 

Екзаменаційний матеріал кожної дисципліни складається з 30 білетів з 

практичними навичками, 20 ситуаційних задач, 20 задач з невідкладних станів. 

З кожної дисципліни студент складає 5 практичних навичок, 1 ситуаційну 

задачу та 1 задачу з невідкладних станів. 

Дані іспиту вносяться в спеціально розроблений протокол практично-

орієнтовного іспиту випускників (додається). 

Правильність виконання практичних навичок оцінюється на підставі 

порівняння з “Алгоритмом виконання”, розробленим для кожної навички. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ІСПИТУ ВИПУСКНИКІВ ЗА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЮ 

СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Проведення практично-орієнтованого іспиту випускників передбачає 

виставлення окремих оцінок з кожної дисципліни, що віднесені до атестації 

випускників згідно з навчальним планом. 

Практично-орієнтований іспит проводиться у формі комплексного 

іспиту, повинна виставлятися одна оцінка за кожну дисципліну, яка входять до 

комплексу.  

Результат практично-орієнтованого іспиту визначається за двома 

шкалами: у балах багатобальної шкали та в оцінках традиційної 4-бальної 

шкали (5 - «відмінно», 4 - «добре», 3 - «задовільно», 2 - «незадовільно»). За 

рішенням вченої Ради ВНЗ результат у балах багатобальної шкали також 

конвертується у шкалу ЕСТS. 

Усі результати визначаються на основі первинних балів, зафіксованих у 

індивідуальних протоколах проведення та оцінювання іспиту, що затверджені 

наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про затвердження Положення про 

організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які 

навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 

підготовки «Медицина», відповідно до інструкції  «Інструкція щодо 

оцінювання діяльності студентів в умовах впровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» 2014 року.  

Первинні бали, внесені до протоколів, визначаються таким чином: 

Виконання практичних навичок та умінь, що перевіряються під час 

першої частини іспиту, оцінюється балами: «1», «0,5» та «0» (виконано, 

виконано не повністю, не виконано). Бали вносяться до індивідуальних 

протоколів проведення та оцінювання першої частини іспиту. 

Виконання основних умінь і навичок та розв’язання ситуаційних задач, 

що перевіряються під час другої частини іспиту, оцінюється балами "1" та «0» 

(виконано, не виконано). Бали, вносяться до індивідуальних протоколів  

проведення та оцінювання другої частини іспиту. 

Бали за першу (другу) частину іспиту визначаються як середнє 

арифметичне усіх балів, що зафіксовані у індивідуальних протоколах 

проведення та оцінювання відповідної частини іспиту. Первинні бали за першу 



(другу) частину іспиту лежать у діапазоні від 0 до 1 і округлюються до 2 (двох) 

знаків після коми. 

Результуючий бал за практично-орієнтований іспит випускників 

визначається як добуток середнього арифметичного балів першої (СА1) і другої 

(СА2) частин іспиту та коефіцієнта 200, округлений до цілого значення. Такий 

результуючий бал є оцінкою студента за 200-бальною шкалою. 

 

 

Формула для перерахунку: 

СА1+СА2   .  200  

                                                          2          

 

Примітка . У наказі МОЗ України від 31.01.2005 № 53 зазначено, що під 

час конвертації замість коефіцієнта «200» для спрощення сприйняття 

результуючого балу застосовувався технічний коефіцієнт «5». Після 

запровадження кредитно-трансферної системи та багатобальних шкал 

застосування цього коефіцієнта призводить до зайвих технічних операцій, 

тому рекомендується одразу конвертувати первинні бали з протоколів у 

багатобальну шкалу. 

 

Бали за практично-орієнтований іспит випускників у 200-бальній шкалі 

конвертуються у чотирибальну шкалу за нижченаведеними критеріями. Оцінки 

за багатобальною та чотирибальною шкалами заносяться до відомості 

екзаменаційної групи. 

 

Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною шкалою 

 

Оцінка за багатобальною (200) шкалою 

(при застосуванні коефіцієнту 

конвертації „200") 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

 

Від 180 до 200 балів 5, "відмінно" 

Від 140 до 179 балів 4,"добре" 

Від 101 до 139 балів 3, "задовільно" 

100 балів і менше 2, "незадовільно" 

 

Конвертація у шкалу ЄКТС (ECTS) 

Під час проведення ранжування студентів бали практично-орієнтованого 

іспиту випускників з 200-бальної шкали конвертуються у шкалу ЕСТS. Бали 

шкали ЕСТS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.  

 

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться 

деканатами для усіх студентів одного курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю і успішно склали практично-орієнтований іспит. Студенти, які 

одержали 100 балів і менше (оцінка «2»), не вносяться до списку студентів, що 

ранжуються. Ранжування для визначення оцінки ЕСТS здійснюється 

деканатами за кількістю балів, набраних з практично-орієнтованого іспиту 



(відповідно до обраної форми проведення практично-орієнтованого іспиту 

може бути одне ранжування або декілька). Результати заносяться до 

відповідних відомостей та протоколів. 

 

Критерії визначення оцінки ЕСТS 

 

Оцінка ЕСТS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

  Після обговорення членами ЕК результатів комплексного практично-

орієнтованого іспиту випускників зі спеціальності «Стоматологія» оцінки 

повідомляються студентам. 

  Студенти, які не згодні з результатами комплексного практично-

орієнтованого іспиту випускників, мають право подати заяву Голові 

екзаменаційної комісії на апеляцію тільки у  день  проведення іспиту. 

 


