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Регламент підсумкового модульного контролю  (ПМК) 

дисципліни «Основи стоматології» 

Підсумковий  модульний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення модулю    на останньому практичному занятті 

-До кінцевого контролю допускаються студенти, які відвідували заняття 

(не    більше 25% годин пропущених занять), з сумою накопичених балів за 

навчання. 

-Мінімальна кількість балів з дисципліни-  111. 

-Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за 

результатами ПМК-120. 

Тривалість контрольного заняття – 2 години. 

Ⅰ  етап.  Проведення комп’ютерного тестового контролю. Відповіді 

студентів на стандартизовані клінічно орієнтовані тестові завдання 

вибіркового типу, що включають 30 тестів (30 хвилин). Кожне тестове 

завдання має тільки одну правильну відповідь з п’яти (формат А).  

Зараховується при отриманні правильних відповідей на 70% тестів.  

Ⅱ етап.  Перевірка теоретичних знань здійснюється шляхом  виконання 

письмової відповіді на питання з переліку запитань, які пропонуються до 

ПМК.  в кількості трьох питань (25 хвилин). Завдання включають всі вивчені 

розділи стоматології і можуть бути представлені в вигляді питань, фотографій, 

таблиць, складання планів обстеження, лікування   та ін. 

Ⅲ етап. Контроль засвоєння практичних навичок здійснюється шляхом 

виконання однієї навички з переліку тих, які пропонуються до підготовки до 

складання ПМК (20 хвилин). 

Перевірка виконання письмових  завдань , практичних навичок 

здійснюється викладачем під час контрольного заняття по мірі їх виконання 

студентом.  

Ⅳ етап . Оголошення результатів (5 хвилин).  



Викладач, який за дорученням завідувача кафедри здійснює проведення 

ПК, має оцінити і визначити : скільки балів набрав студент за результатами 

комп’ютерного тестового контролю, скільки балів набрав студент при 

письмовій відповіді на питання, скільки балів набрав студент при виконанні 

практичної навички і сумарну кількість балів за результатами підсумкового 

контролю (ПК). 

 

 

Критерії оцінювання. 

Оцінку "відмінно" (106-120 балів)  одержує студент, який дав не менше 

90% правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання модуля, без 

помилок відповів на письмові завдання, виконав практичну роботу та 

обґрунтував одержані результати, тобто: всебічно та глибоко засвоїв 

навчально-програмний матеріал з модуля; в повному об’ємі володіє 

теоретичними знаннями і практичними навичками, без помилок вирішує 

ситуаційні задачі. 

Оцінку "добре" (91-105 балів) одержує студент, який дав 80-89% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

окремих незначних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав 

практичну роботу, але не повністю обґрунтував отримані дані, може 

вирішувати ситуаційні задачі. 

Оцінку "задовільно" (75-90 балів) одержує студент, який дав 70-79% 

правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, припустився 

значних помилок у відповідях на письмові завдання, виконав практичну 

роботу, з помилками вирішує ситуаційні задачі. 

Оцінку "незадовільно" (менше 75 балів) одержує студент, який дав 

менше 70% правильних відповідей на стандартизовані тестові завдання, 

припустився грубих помилок у відповідях на письмові завдання або взагалі не 

дав відповідей на них, не виконав практичну роботу і не дав правильної 

інтерпретації її результатів, не вирішує ситуаційних задач. 



Ⅴ етап.  Оформлення документації  (10 хвилин).Наприкінці ПМК  

викладач має записати кількість балів в індивідуальний план студента та 

журнал успішності. Поставити свій підпис і дату проведення ПМК. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або 

зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України, 

студентських конференціях та ін. 

 Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має 

перевірятися статистичними методами (за коефіцієнтом кореляції між 

поточною успішність та результатами підсумкового модульного контролю). 

 

Обговорено та рекомендовано 

на засіданні кафедри терапевтичної стоматології 

Протокол №13 від 10 березня 2020 року 

 

Зав. кафедри терапевтичної  

стоматології НМУ імені О.О.Богомольця,  

д. мед. н., професор                                                            А.В.Борисенко 


