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Тимчасова інструкція для екзаменаторів кафедри Терапевтичної стоматології 

з організації навчального процесу дистанційної форми навчання 

на кафедрі Терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця 

на період карантину, викликаного пандемією коронавірусу COVID-19 

 

1. При організації кінцевого контролю при навчальному процесі за дистанційної форми навчання 

екзаменатор (професор/доцент) керується Положенням про організацію навчального процесу 

дистанційної форми навчання на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, 

затвердженим на методичній нараді кафедри від 17.03.2020 Протокол № 14. 

2. Кінцевий контроль при дистанційній формі навчання організується згідно розкладу ПМК 

відповідно року та семестру навчання (Додаток 11). 

3. Комунікація зі студентами здійснюється за допомогою електронних ресурсів: електронна пошта, 

додаток-месенджер, веб-ресурс www.nmuneuron.tk тощо. 

4. ПМК складається з 2 етапів: 

І етап - контроль теоретичних знань, який здійснюється на передостанньому занятті Модуля 

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

ІІ етап - 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. 

5. Викладач групи надає студентам тестові завдання (І етап ПМК), перевіряє їх виконання (за 

допомогою лаборанта кафедри) та результат вноситься в «Додаток до Журналу обліку відвідувань та 

успішності студентів» групи. 

6. Екзаменатор групи дає завдання студентам, згідно навчальних програм з дисципліни Терапевтична 

стоматологія. Перевірка ІІ етапу здійснюється екзаменатором (професор/доцент). 

7. Детальна інформація про систему оцінювання ПМК при дистанційній формі навчання у 

Положенні про організацію навчального процесу дистанційної форми навчання на кафедрі 

терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, затвердженим на методичній нараді 

кафедри від 17.03.2020 Протокол № 14. 

8. Екзаменатор визначає сумарну кількість балів, що отримав студент за ПМК та повідомляє 

студентам. Дані вносяться у бланк відповіді студента та в «Додаток до Журналу обліку відвідувань 

та успішності студентів» групи. Бланки письмової відповіді студентів зберігаються на кафедрі разом 

з Журналом обліку відвідувань та успішності студентів. 

9. Екзаменатор несе відповідальність за якість оцінювання наданих робіт. Контролює дотримання 

студентами академічної чесності згідно політики кафедри, викладеної в «Положенні…». 

10. Сума балів за Модуль визначається викладачем групи та повідомляється студентам. Результати 

складання ПМК та оцінювання Модуля з «Додатку до Журналу обліку відвідувань та успішності 
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студентів» переносяться до Журналу обліку відвідувань та успішності студентів по закінченню 

дистанційного навчання з приміткою «Дистанційне навчання» та вносяться в індивідуальний план 

студента. 

11. Всі підсумкові роботи, надані студентами, збираються екзаменатором та, по закінченню 

дистанційного навчання, зберігаються на кафедрі. 

12. Для підтвердження виконання навчального плану за дистанційною формою навчання, 

належного обліку педагогічного навантаження екзаменатор має мати збережені підсумкові 

роботи студентів, «Додатки до Журналу…» та, належним чином, заповнений Журнал обліку 

відвідувань та успішності студентів. 

13. У разі виникнення спірних питань або необхідних уточнень, екзаменатор звертається до 

завідувача кафедри або відповідального за навчально-методичну роботу. 

 

Контактні дані відповідального за навчально-методичну роботу: 

 

Григ Наталія Іванівна 

тел.. +380505599533 

e-mail: grig.natalia@gmail.com 

 

 

Обговорено та рекомендовано 

на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Протокол №14 від 17 березня 2020 року 

Завідувач кафедри 

терапевтичної стоматології, професор                                                                             А.В. Борисенко 

 


