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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Стоматологічні захворювання 

ПІП Добинда Ірина Романівна 

Контактний телефон  0965954428 

E-mail:   irina.love.1987@mail.ru 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 10 

Навчальна практика 20 

Самостійна робота 30 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 60/2 

 

Термін навчання: 2 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам початкового рівня вищої освіти фундаментальну і логічно-

послідовну систему знань практичної спрямованості з визначення та оцінки стану 

здоров’я пацієнта, шляхом моніторингу та аналізу, дослідництва та критичного клінічного 

мислення у процесі застосування знань теоретичної, практичної та доказової медицини 

для ефективної фельдшерської діяльності при стоматологічній патології та удосконалення 

навичок виконання фельдшерських втручань, організації ефективної роботи в системі 

закладів охорони здоров‘я та у домашніх умовах щодо профілактики, диспансеризації та 

реабілітації пацієнтів під час стоматологічних захворювань та ускладнень перебігу даних 

патологічних станів 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

1. Розпізнавання, інтерпретація ознак здоров’я та його змін, захворювання чи 

інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності та 

визначення проблеми пацієнтів при різних типах стоматологічних захворювань  

2. Задоволення потреб пацієнтів/клієнтів під час реалізації діагностичних та 

лікувальних процедур шляхом планування, допомоги та виконання втручань, оцінки та 

корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з пацієнтами/клієнтами, 

особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і соціальними 

працівниками 

3. Застосовування навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для 



забезпечення пацієнту/клієнту гідного ставлення, приватності, конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах транскультурального 

медсестринства, толерантної та неосудної поведінки 

4. Здатність ефективно застосовувати сукупність навичок (вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для забезпечення догляду на основі холістичного (цілісного) підходу, 

враховуючи задоволення потреб пацієнтів у комфорті, харчуванні, особистій гігієні та 

здатності особи задовольняти свої щоденні потреби 

5. Профілактична санітарно-просвітницька діяльність фельдшера, направлена на 

збереження та зміцнення здоров’я, попередження захворювань та інформування, 

навчання населення, груп підвищеного ризику розвитку ускладнень перебігу 

стоматологічних захворювань методам профілактики розвитку патологічних станів 

6. Здатність проводити медичну та соціальну реабілітацію з метою відновлення 

людського здоров’я  

7. Здатність орієнтуватися у визначенні групової належності лікарських засобів, 

особливостях їх фармакокінетики та фармакодинаміки 

8. Здатність оцінювати результати проведеного об’єктивного, лабораторного, 

інструментального дослідження пацієнтів підвищеної групи ризику розвитку ускладнень 

перебігу стоматологічних захворювань та виявляти зв’язок клінічних проявів 

захворювань з даними результатами  

9. Здатність організовувати та надавати невідкладну допомогу у разі розвитку 

екстрених патологічних станів при стоматологічних захворюваннях та ускладненнях їх 

перебігу місцевого та системного характеру 
 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані джерела К-ть  

годин 

 МОДУЛЬ 1. СТОМАТОЛОГІЧНІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

  

1 Вступ. Мета та завдання стоматології. 

Анатомо-фізіологічна будова 

щелепно-лицевого апарату. 

Організація стоматологічної 

допомоги населенню. Вивчення 

стоматологічного устаткування, 

інструментарію, лікарських засобів 

для різних видів стоматологічної 

допомоги 

Знеболювання, його види. Механізм 

виникнення зубного болю 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.5-38, 57-72, 190-208, 261-

266 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

2 

2 Захворювання твердих тканин зуба Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.208-302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152 

2 

3 Захворювання пульпи, періодонту та Стоматологічні захворювання: 2 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152


пародонту терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 302-522 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

4 Гігієна порожнини рота 

Профілактика передачі Covid-19 

серед медичних працівників та 

пацієнтів 

Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота. Операція видалення 

зуба 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 619-656 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

2 

5 Травми та пухлини щелепно-лицевої 

ділянки 

Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 522-619 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

2 

 Усього за курс навчання:  10 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційній аудиторії 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з/п 

Тема практичного заняття К-ть 

годин 

Рекомендовані джерела 

МОДУЛЬ 1. СТОМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

1 Вступ. Мета та завдання 

стоматології. Анатомо-фізіологічна 

будова щелепно-лицевого апарату. 

Організація стоматологічної 

допомоги населенню. Вивчення 

стоматологічного устаткування, 

інструментарію, лікарських засобів 

для різних видів стоматологічної 

допомоги 

Знеболювання, його види. 

Механізм виникнення зубного 

болю 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.5-38, 57-72, 190-208, 208-

302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

 

2 Захворювання твердих тканин 

зуба. 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152


М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.208-302 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152 

3 Захворювання пульпи, періодонта 

та пародонта. 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с.302-522 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152 

4 Гігієна порожнини рота. 

Організація стоматологічної 

допомоги населенню 

Охорона праці в стоматології 

Профілактика поширення Covid-19 

під час прийому стоматологічного 

пацієнта 

Захворювання слизової оболонки 

порожнини рота 

Операція видалення зуба  

Травми та пухлини щелепно-

лицевої ділянки 

4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 302-522, 522-619, 619-656 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

 

5 Підсумковий модульний контроль 4 Стоматологічні захворювання: 

терапевтична стоматологія: 

Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. 

Затверджено МОЗ / А.В. Борисенко, 

М.Ю. Антоненко, Л.В. Липовицька 

та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — К., 

2017. — с. 619-656 

http://medkol-

moodle.net.ua/course/view.php?id=152  

Загальна кількість годин: 20  

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в доклінічному кабінеті стоматологічних 

захворювань  

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

 МОДУЛЬ 1. СТОМАТОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ   

1 Слинні залози. Класифікація. Фізіологічні особливості. 

Роль середнього медичного персоналу у діагностиці 

патологічних станів слинних залоз 

1 ПЗ№1 

ПМК 

2 Трійчастий нерв. Топографічні особливості. 

Захворювання трійчастого нерву. Роль середнього 

медичного персоналу у веденні пацієнтів з 

патологічними станами трійчастого нерву 

1 ПЗ№1 

ПМК 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152
http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=152


3 Лицевий нерв. Топографічні особливості. Захворювання 

лицевого нерву. Роль середнього медичного персоналу у 

веденні пацієнтів із захворюваннями лицевого нерву 

1 ПЗ№1 

ПМК 

4 Фізіологічні та патологічні прикуси. Алгоритми 

визначення прикусу. Причини формування патологічних 

прикусів. Роль середнього медичного персоналу у 

веденні пацієнтів з патологічними прикусами 

1 ПЗ№1 

ПМК 

5 Захворювання скронево-нижньощелепного суглобу. Роль 

середнього медичного персоналу у веденні пацієнтів з 

патологічними станами скронево-нижньощелепного 

суглобу 

1 ПЗ№1 

ПМК 

6 Участь середнього медичного персоналу у проведенні 

місцевої та загальної анестезії у стоматологічній 

практиці. Надання невідкладної медичної допомоги у 

разі розвитку ранніх та пізніх ускладнень після 

проведеного знеболення 

1 ПЗ№1 

ПМК 

7 Роль середнього медичного персоналу у реалізації плану 

профілактичних заходів з попередження розвитку 

каріозних змін зубів у дитячому віці 

2 ПЗ№2 

ПМК 

8 Сучасні підходи до ведення пацієнтів з вираженими 

каріозними змінами зубів 
2 ПЗ№2 

ПМК 

9 Ускладнення перебігу каріозних та некаріозних змін 

твердих тканин зуба. Роль середнього медичного 

персоналу у наданні медичної допомоги при даних 

патологічних станах 

2 ПЗ№2 

ПМК 

10 Роль середнього медичного персоналу у профілактиці 

розвитку захворювань м’яких тканин зуба 
2 ПЗ№3 

ПМК 

11 Сучасні підходи до ведення пацієнтів з періодонтитами 

та пародонтитами 
2 ПЗ№3 

ПМК 

12 Роль середнього медичного персоналу у проведенні 

догляду за пацієнтами у ході лікування пародонтозу. 

Профілактика розвитку пародонтозу в залежності від 

віку та наявності медичних проблем 

2 ПЗ№3 

ПМК 

13 Новітні заходи проведення гігієни порожнини рота. 

Показання, протипоказання. Можливі ускладнення при 

проведенні гігієнічної обробки ротової порожнини. Роль 

середнього медичного персоналу у проведенні гігієнічної 

обробки ротової порожнини 

2 ПЗ№4 

ПМК 

14 Основні шляхи поширення Covid-19 серед медичних 

працівників та пацієнтів у ході реалізації діагностичних 

та лікувальних процедур у стоматологічній практиці. 

Профілактика поширення інфекції. 

2 ПЗ№4 

ПМК 

15 Основи охорони праці галузі у стоматологічній практиці. 

Профілактика виникнення виробничого травматизму. 

Надання медичної допомоги у разі виникнення аварії 

2 ПЗ№4 

ПМК 

16 Сучасні принципи ведення пацієнтів з травмами 

щелепно-лицевого апарату. Роль середнього медичного 

персоналу у наданні невідкладної медичної допомоги у 

разі травм щелепно-лицевого апарату 

2 ПЗ№5 

ПМК 

17 Роль середнього медичного персоналу у реалізації 

скринінгу раку щелепно-лицевої ділянки. Сучасні 

підходи до ведення пацієнтів з раковими процесами 

2 ПЗ№5 

ПМК 



щелепно-лицевої ділянки 

18 Основи профілактики виникнення пухлинної патології 

щелепно-лицевої ділянки. Формування груп ризику 

розвитку передракових та ракових станів щелепно-

лицевого апарату 

2 ПЗ№5 

ПМК 

 Всього за курс навчання 30  

ПМК – підсумковий модульний контроль 

ПЗ – практичне заняття 

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 

1. Особливості участі середнього медичного персоналу в організації роботи 

стоматологічного кабінету, поліклініки, стоматологічного стаціонару 

2. Основні режимні Накази, які регламентують роботу середнього медичного 

персоналу поліклініки, кабінету, стаціонару 

3. Організація дотримання правил санітарно-протиепідемічного режиму. Перелік 

та коротка характеристика Наказів МОЗ України, які регламентують санітарно-

протиепідемічний режим у лікувальних установах 

4. Участь середнього медичного персоналу у профілактиці виникнення та 

поширення інфекційних захворювань у лікувальних установах, при роботі з потенційними 

джерелами збудників інфекцій 

5. Організація профілактики поширення Covid-19 серед медичного персоналу та 

пацієнтів у процесі реалізації діагностичних та лікувальних процедур 

6. Поняття про сучасні прилади, обладнання, інструментарій у стоматологічній 

практиці. Роль середнього медичного персоналу у підготуванні робочого місця 

спеціаліста-стоматолога до прийому, проведення діагностичних та лікувальних втручань 

7. Участь середнього медичного персоналу у проведенні об’єктивного обстеження 

пацієнта з підозрою на патологію щелепно-лицевої ділянки, виставленні діагнозу та 

реалізації плану подальших лабораторних та інструментальних методів дослідження 

8. Роль середнього медичного персоналу у визначенні показань та протипоказань 

до проведення місцевої та загальної анестезії у конкретному випадку в залежності від 

важкості патологічного процесу та наявності супутніх медичних проблем 

9. Організація середнім персоналом підготовки пацієнта, необхідного обладнання 

та інструментарію до проведення місцевої або загальної анестезії у конкретному випадку 

10. Сучасні підходи до діагностування ранніх та пізніх ускладнень знеболення та 

принципи ведення пацієнтів з ускладненнями після проведеної анестезії у конкретному 

випадку 

11. Принципи надання невідкладної догоспітальної медичної допомоги середнім 

медичним персоналом у випадку розвитку критичних, термінальних станів в 

стоматологічній практиці 

12. Участь середнього медичного персоналу у проведенні діагностики, реалізації 

плану діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур при підозрі у пацієнта 

захворювань твердих тканин зуба 

13. Сучасні підходи до проведення лікування глибокого карієсу. Планування 

догляду середнім медичним персоналом за пацієнтами у процесі реалізації плану 

лікувальних маніпуляцій у конкретному випадку 

14. Сучасні погляди на можливі ускладнення каріозних уражень зубів місцевого та 

системного характеру. Особливості ведення пацієнтів з ускладненнями перебігу 

каріозного ураження в конкретному випадку 

15. Участь середнього медичного персоналу у проведенні диференційної 

діагностики захворювань трійчастого та лицевого нервів у конкретному випадку 



16. Сучасні підходи до ведення пацієнтів з захворюваннями лицевого та трійчастого 

нерву у конкретному випадку 

17. Участь середнього медичного персоналу у проведенні діагностики захворювань 

м’яких тканин зуба. Диференційна діагностика пульпіту, пародонтиту та пародонтиту 

18. Сучасні принципи ведення пацієнтів з захворюваннями м’яких тканин зуба. 

Організація догляду за пацієнтами та профілактичних заходів з приводу попередження 

поширення запального процесу на навколишні тканини 

19. Організація гігієнічного догляду за ротовою порожниною у дітей, підлітків. Роль 

санітарно-просвітньої роботи у профілактиці розвитку запальних процесів слизової 

оболонки ротової порожнини та пов’язаних з даними патологічними станами ускладнень 

місцевого та системного характеру 

20. Сучасні принципи проведення очищення поверхні зубів. Роль середнього 

медичного персоналу у підготовці пацієнта, обладнання до проведення даних процедур 

21. Сучасні медикаментозні засоби, які використовуються у стоматологічній 

практиці в залежності від виявленої медичної проблеми. Шляхи введення 

медикаментозних середників у стоматології. Особливості вибору шляху введення ліків в 

конкретному випадку 

22. Участь середнього медичного персоналу у наданні медичної допомоги у разі 

травматичного ураження щелепно-лицевої ділянки 

23. Організація догляду за пацієнтами у процесі лікування травм щелепно-лицевої 

ділянки у конкретному випадку 

24. Сучасні погляди на проблему передракових та ракових процесів щелепно-

лицевої ділянки 

25. Участь середнього медичного персоналу у формуванні груп потенційного 

ризику виникнення передракових та ракових процесів щелепно-лицевої ділянки 

26. Сучасні погляди на ведення пацієнтів груп підвищеного ризику розвитку 

ракових процесів. Сучасні скринінгові програми для раннього виявлення раку у 

конкретному випадку 

27. Роль санітарно-просвітньої роботи у профілактиці виникнення ракових процесів 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Стоматологічні захворювання» є обов’язковою для студентів 

спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному 

контролі є обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 



- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, 

окрім ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи 

невиконання програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної 

причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 

балів), студент отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання 

дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% 

від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-

69 балів), студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
 Оцінювання обов’язкової дисципліни «Стоматологічні захворювання» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІНДР) та результатів підсумкового модульного 

контролю. 

 Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування 

за темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення 

клінічних ситуаційних задач, тестування, виконання індивідуального завдання за 

вибором). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу. 

 Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти)  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 27 балів;  

- оцінка «добре» – 26 балів; 

- оцінка «задовільно» – 25 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та 

шкалою ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно 

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е 

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


Таблиця 2. Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь 

студенів (відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю) 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст 

заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, 

ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких 

навідних питань; викладає матеріал без помилок і 

неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

4,5 
(дуже добре). 

В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх 

на практиці, але може допустити деякі неточності, 

окремі помилки в формулюванні відповідей. 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст 

заняття та добре його розуміє, відповіді на питання 

викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові 

питання студент відповідає без помилок; вирішує всі 

задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи 

складнощі лише у найважчих випадках. 

3,5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань 

всього змісту заняття та при задовільному рівні його 

розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою 

навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих 

випадках; не спроможний самостійно систематично 

викласти відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість 

чіткого термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому рівні. 

2 (незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний 

матеріал.  

1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 

 

  



Таблиця 3. СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах 

ЕCTS 

Модуль 1. Стоматологічні захворювання 

 № 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» 

Модуль 1 1 27 26 25 

2 27 26 25 

3 27 26 25 

4 27 26 25 

ІСРС 12   

Всього поточна успішність 120 104 100 

Підсумковий 

модульний 

контроль 

5 80 65 50 

МОДУЛЬ 1 200   
 

Таблиця 4. СХЕМА критеріїв оцінювання результатів виконання та захисту 

індивідуальної роботи студента (в балах ЕCTS) 

№   

критерію  
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів ЕCTS 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 12 

 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 

12 балів (табл. 4). 

 

Таблиця 5. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому 

обсязі, оформлена згідно з вимогами, містить базовий 

теоретичний і практичний матеріал, нову та нетрадиційну 

інформацію з даного питання і пропозиції щодо її 

практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що 

вимагається,  оформлена згідно з  вимогами, містить 

переважно базовий теоретичний і практичний матеріал, 

пропонуються фрагменти нової, нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному 

обсязі, оформлена грамотно, включає базовий теоретичний 

та практичний вихід, але містить певні недоліки у висвітлені 

питання, яке досліджувалось 

Задовільно D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але не має практичного виходу. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми 



Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний 

матеріал, але тема розкрита неповністю. Виклад матеріалу 

неточний, присутні недоліки у висвітленні теми. Обсяг 

запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема 

роботи не розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 120 балів. 

 
Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної 

діяльності у бали ЕCTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній 

бал з точністю до сотих) у рейтингові 120 балів. Максимальну кількість балів, яку може 

набрати студент за підсумковий модульний контроль, який складається з теоретичної і 

практичної частин – 80 балів. 

Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів у балах ЕCTS і порядок 

перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали ЕCTS показані у відповідних таблицях 

(Табл.6, Табл.7). 

 

Таблиця 6. Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

(120 балів + 80) для дисциплін, що закінчуються підсумковим модульним контролем 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5,00 120 4,04 97 3,08 74 2,12 51 

4,96 119 4,00 96 3,04 73 2,08 50 

4,92 118 3,96 95 3,00 72 2.04 49 

4,87 117 3,92 94 2,96 71 2,00 48 

4,83 116 3,87 93 2,92 70 1,96 47 

4,79 115 3,83 92 2,87 69 1,92 46 

4,75 114 3,79 91 2,83 68 1,87 45 

4,71 113 3,75 90 2,79 67 1,83 44 

4,67 112 3,71 89 2,75 66 1,79 43 

4,62 111 3,67 88 2,71 65 1,75 42 

4,58 110 3,62 87 2,67 64 1,71 41 

4,54 109 3,58 86 2,62 63 1,67 40 

4,50 108 3,54 85 2,58 62 1,62 39 

4,46 107 3,50 84 2,54 61 1,58 38 

4,42 106 3,46 83 2,50 60 1,54 37 

4,37 105 3,42 82 2,46 59 1,50 36 

4,33 104 3,37 81 2,42 58 1,46 35 

4,29 103 3,33 80 2,37 57 3.42 34 

4,25 102 3,29 79 2,33 56 1,37 33 

4,21 101 3,25 78 2,29 55 1,33 32 

4,17 100 3,21 77 2,25 54 1,29 31 

4,12 99 3,17 76 2,21 53 1,25 30 



4,08 98 3,12 75 2,17 52 1,21 29 

 

Таблиця 7. Універсальна шкала перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали 

підсумкового модульного контролю (80 балів) 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

Оцінка Бали 

ЕCTS 

5 80 3,75 60 2,5 40 1,25 20 

4,94 79 3,69 59 2,44 39 1,19 19 

4,88 78 3,63 58 2,38 38 1,13 18 

4,81 77 3,56 57 2,31 37 1,06 17 

4,75 76 3,5 56 2,25 36 1 16 

4,69 75 3,44 55 2,19 35 0,94 15 

4,63 74 3,38 54 2,13 34 0,88 14 

4,53 73 3,31 53 2,06 33 0,81 13 

4,5 72 3,25 52 2 32 0,75 12 

4,44 71 3,19 51 1,94 31 0,69 11 

4,38 70 3,13 50 1,88 30 0,63 10 

4,31 69 3,06 49 1,82 29 0,56 9 

4,25 68 3 48 1,75 28 0,5 8 

4,19 67 2,94 47 1,69 27 0,44 7 

4,13 66 2,88 46 1,63 26 0,38 6 

4,06 65 2,81 45 1,56 25 0,31 5 

4 64 2,75 44 1,5 24 0,25 4 

3,94 63 2,69 43 1,44 23 0,19 3 

3,88 62 2,63 42 1,38 22 0,13 2 

3,81 61 2,56 41 1,31 21 0,06 1 

 

Загальна оцінка за підсумковий модульний контроль складається із трьох (тестового 

контролю – 20 балів, вирішення клінічного ситуаційного завдання – 30 балів  та 

практичних завдань – 30 балів), а саме 71-80 балів – «5»; 60-70 балів – «4»; 46-59 балів – 

«3»,  45 і нижче балів  – «2».  

При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 16 балів 

При контролі практичного завдання мінімальна кількість  балів – 17 

Сумарна мінімальна кількість балів за підсумковий модульний контроль – 17 балів. 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ЕCTS (120 + 80) 

переводиться у європейські оцінки ЕCTS (А, В, С, D, FХ, F) (Табл. 1). 
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