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1. Загальна інформація про викладача  

 

Викладач: асистент, доц. д.м.н. Міщенко О.М.,  

e-mail: dr.mischenko@icloud.com 

асистент Семенов Денис Михайлович. 

e-mail: semdenmix3@gmail.com 

Кафедра: пропедевтичної та хірургічної стоматології (тел. (061)236-22-95) 

Адреса: вул. Сталеварів, 36, гурт.№3  

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни: «хірургічна стоматології» 

 

Кількість кредитів з дисципліни:165 годин / 5.5 кредити ECTS(лекцій – 20, практичних 

занять – 70, СРС – 75). 

 

3. Семестр: навчання в 9  семестрі. 

 

 

4.  Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

 

Пререквізіти(перелік дисциплін, вивчення яких має передувати дисципліні 
«хірургічна стоматологія»): хірургічна стоматологія базується на вивченні студентами 

нормальної анатомії та фізіології, біофізики, хімії, біології, фармакології і інтегрується з 

цими дисциплінами;У лекційних курсах викладаються основні й найбільш складні розділи 

з хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, в тому числі проблеми 

взаємозв'язку всіх розділів стоматології із загальною патологією, екологією, етіологією та 

патогенезом різних стоматологічних та соматичних захворювань, нозологічною 

діагностикою, хірургічним і консервативним лікуванням, профілактикою, соціально-

трудовою реабілітацією та експертизою, особливо у хворих з деформаціями та дефектами 

щелепно-лицевої ділянки. 

 
 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, здобуті при 

вивченні «хірургічної стоматології»): інтегрується з наступними клінічними дисциплінами: 

хірургічної стоматології, терапевтичної стоматології, дитячої терапевтичної та хірургічної 

стоматології та формує уявлення про необхідність профілактики стоматологічних 

захворювань. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни.  хірургічна стоматологія базується на 

вивченні студентами нормальної та патологічної анатомії та фізіології, хімії, біології, 

мікробіології, біохімії, біофізики,  фармакології, латини та інтегрується з цими 

дисциплінами; закладає   основи   вивчення   студентами  дитячої хірургічної та 

терапевтичної стоматології, ортодонтії та інтегрує викладання з цими дисциплінами. 

 

Згідно з вимогами Стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 



• інтегральні: 

здатність розвязкувати складні задачі та проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій). 

• загальні: 

Загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися та бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; навички 

використання іноформаційних та комунікаційних технологій; здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблему; здатність до вибору стратегії спілкування; здатність працювати в команді; 

навички міжособистісної взаємодії; навчики здійснення безпечної діяльності; здатність 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт). 

 

Спеціальні (фахові, предметні) (збирання медичної інформації про пацієнта; оцінювання 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень; встановлення клінічного 

діагнозу стоматологічного захворювання; діагностика невідкладних станів; визначення 

характеру та приниипів лікування стоматологічних захворювань;визначення тактики 

ведення стоматологічного хворого при соматичній патології; виконання медичних та 

стоматологічних маніпуляцій; проведення лікування основних стоматологічних 

захворювань; ведення медичної документації). 

Деталізація компетентностей в дескрипторі НРК у формі «Матриці компетентностей» 

 

 

Кінцеві цілі дисципліни: 

Кінцевими  цілями вивченя  хірургічної стоматології є: 

- Аналізувати результати обстеження хворого в клініці хірургічної стоматології 

- Визначати провідні синдроми і симптоми у хірургічній стоматології 

- Визначати характер та принципи лікування в клініці хірургічної стоматології 

- Використовувати принципи профілактики стоматологічних захворювань та їх 

ускладнень в хірургічній стоматології. 

-     Виявляти вроджені та набуті вади щелепно-лицевої ділянки 

-  Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

захворювань у клініці хірургічної стоматології. 

-     Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 

фахівця та принципами фахової субординації у клініці хірургічної стоматології 

-  Діагностувати невідкладні стани в клініці хірургічної стоматології. 

-  Надавати необхідну невідкладну допомогу в клініці хірургічної стоматології 

-     Обґрунтувати і оформити попередній клінічний діагноз в клініці хірургічної 

стоматології 

-    Обґрунтувати і оформити синдромний діагноз в клініці хірургічної стоматології 

-    Проводити диференційну діагностику венеричних захворювань, що потребують 

особливої тактики ведення пацієнта. 

-  Проводити обстеження хворого у клініці    хірургічної стоматології 

- Проводити хірургічне лікування основних стоматологічних захворювань. 

-  Ставити остаточний клінічний діагноз основних захворювань в клініці хірургічної 

стоматології. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 221 «Стоматологія», 

зокрема метою вивчення навчальної дисципліни “хірургічної стоматології” є навчити 

студентів особливостям клініки, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

людей різного віку. 



 

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни: Навчання організоване за розкладом у такій системі: 

лекції, практичні заняття та самостійна робота. Систематичне здійснення поточного та 

проміжного контролю знань дає змогу через систему зворотного зв’язку (від слухача до 

викладача) оперативно вносити до навчального процесу необхідні корективи. В організації 

навчального процесу особлива увага приділяється самостійній роботі студентів (55,55 %), 

практичним заняттям, спрямованим на відпрацювання вмінь на навичок, відвідування 

практичних занять та лекцій професорсько-викладацького складу кафедри. Співвідношення 

аудиторних годин і годин самостійної роботи складає 0,9:1. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з одного 

модуля «хірургічна стоматологія», що містить 1 змістовий модуль, 14 тем. 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З МОДУЛЯ 5. 

Реконструктивно-відновна  хірургія ЩЛД 

 

№ 

п/п 
Найменування теми 

К-сть 

годин 

1. 
Історія пластичної хірургії. Місцево-пластичні операції у щелепно-

лицевій ділянці. Принципи планування, методи та прийоми місцево-

пластичних операцій 

2 

2. 

Дефекти шкіри обличчя, слизової оболонки порожнини рота, носа, 

методи закриття їх вільним клаптем: показання, методи вільної шкірної 

пластики. Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, підборіддя; 

усунення їх місцевими тканинами, зокрема клаптем на ніжці. 

2 

3. 
Філатовське стебло. Показання до заміщеннядефектів тканин і органів 

ЩЛД філатовськимстеблом.Методи заготовки стебла, міграції, 

тренування і закриття дефекту. 

2 

4. 

Черепно-щелепно-лицеві деформаціі. Обстеження та підготовкахворих 

до операції. Біологічніосновиостеогенезу. Кісткові та 

хрящевітрансплантати, імплантати. Принципиїхзастосування. 

Регенераціякістковоїтканинищелеп. Остеогенна та 

остеоіндуктивнатерапія. 

2 

5. 
Деформації, дефекти верхньої та нижньої щелеп: етіологія, патогенез, 

класифікація, клініка, діагностика, суть методів хірургічного лікування і 

показання до них. 

2 

6. 

Післяопераційні деформації верхньої губи і піднебіння: етіологія, 

патогенез, клініка, хірургічні методи лікування деформації. Нориці 

щелепно-лицевої делянки, слинних залоз: етіологія, клініка, діагностика, 

хірургічні методи лікування. 

2 

7. 
Пародонтальнахірургія. Передпротезнахірургія. 

Стоматологічнаімплантація. Хірургічнийетап. 
 

8. 
Дистракційні та компресійні методи лікування дефектів і деформацій 

верхньої та нижньої щелеп, лікування 
 

9. 

Проблеми косметичної хірургії. Зморшки обличчя та шиї: етіологія, 

клініка, діагностика, хірургічні методи лікування. Параліч мімічної 

мускулатури: етіологія, клініка, хірургічні методи лікування. Атрофія 

обличчя: етіологія, клініка, діагностика, хірургічні методи лікування. 

Мікрохірургія м’яких і кісткових тканин щелепно-лицевої ділянки. 

Основи черепно-щелепно-лицевої хірургії. 

2 

10. Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба: етіологія, патогенез, 2 



класифікація, клініка, діагностика та лікування анкілоза. Контрактура 

нижньої щелепи: етіологія, класифікація, клініка, диференційна 

діагностика, лікування, профілактика. Вивихи нижньої щелепи: етіологія, 

клініка, діагностика, лікування 

 Всього годин 20 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 
Практичні 

заняття 

Модуль 5. Реконструктивно-відновна  хірургія ЩЛД 

Змістовий модуль 5. Реконструктивно-відновна  хірургія ЩЛД 

Тема 1. Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС): етіологія, 

патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування. Досягнення 

кафедри.Контрактура нижньої щелепі (н/щ): етіологія, класифікація, клініка, 

диференційна діагностика, лікування, профілактика.Вивихи н/щ: етіологія, 

клініка, діагностика, лікування.Принципи і прийоми планування 

місцевопластичних операцій, показання, лікування хворих. 

5 

Тема 2.     Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, підборіддя; заміщення 

дефектів, усунення деформацій місцевими тканинами, зокрема клаптем на ніжці. 

Філатовське стебло. Показання до використання філатовського стебла. Методи 

заготовки стебла, міграції, тренування і закриття дефекту. 

5 

Тема 3.    Вільна пластика шкірою та слизовою оболонкою. Дефекти шкіри, 

слизової оболонки, закриття їх вільним клаптем: показання. 

Розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій, обстеження хворих.   

Регенерація кісткової тканини щелеп. Остеогенна та остеоіндуктивна терапія. 

5 

Тема 4.    Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс гістосумістності, 

РТПГ та РГПТ. Основні методи попередження відторгнення 

трансплантатів.Біологічні засади та методи трансплантації кісткових, хрящових 

тканин. Принципи і методи імплантації штучних конструкцій. Результати, 

ускладнення. 

5 

Тема 5.   Деформації н/щ: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування.Дефекти н/щ: етіологія, клініка, діагностика, методи 

кісткової пластики і показання до них. 

Деформації верхньої щелепи (в/щ): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування. Дефекти в/щ: етіологія, класифікація, клініка, 

діагностика, суть методів лікування і показання до них. 

5 

Тема 6.    Дистракційно-компресійні методи лікування дефектів і деформацій 

кісток лицевого черепу.Хірургічна підготовка порожнини рота до ортопедичного 

лікування. 

5 

Тема 7.  Біологічні основи стоматологічної 5арплантації: Види імплантатів. 

Показання,противопоказання, забезпечення. Хірургічний етап стоматологічної 

імплантації. Підготовка альвеолярного паростка до імплантації. Результати, 

ускладнення стоматологічної імплантації, обстеження та їх лікування. 

5 

Тема 8.  Періодонтальна хірургія, використання матеріалів і обладнання, техніка 

НРТ. 

Хірургічне лікування 5ародонти ту: показання, техніка, кістково-заміщуючі 

матеріали. 

Ускладнення ендодонтичних втручань та їх хірургічне лікування. 

5 



Тема 9.    Хірургічне лікування больових синдромів: невралгії, неврити 

щлд.Синдром больової дисфункціїСфНЩС. Артроскопія, її можливості в 

лікуванні хвороб СНЩС. 

5 

Тема 10.   Післяопераційні деформації верхньої губи, піднебіння: етіологія, 

патогенез, клініка, методи лікування. 
5 

Тема 11.  Мікрохірургія при дефектах м`яких і кісткових тканин щлд: сутність, 

показання, методи і техніка виконання операцій.Естетична хірургія обличчя.  
5 

Тема 12. Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування. Нориці 

слинних залоз: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування. 
5 

Тема 13. Параліч мімічної мускулатури: етіологія, діагностика, клініка, 

лікування, результати. Атрофія обличчя: етіологія, клініка, діагностика, 

лікування. 

5 

Тема 14. Підсумковий модульний контроль. 5 

 
 
 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС) ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ 

№ 

з.п. 

ТЕМА Кількість 

годин  

Вид контролю 

Модуль 5: Реконструктивно-відновна  хірургія ЩЛД 

1. Хірургічні методи лікування захворювань 

СНЩС, пластика СНЩС. 

7 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

2. Синдром больовоїдисфункції СНЩС. 7 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

3. Хірургічніметодилікуванняконтрактуринижн

ьоїщелепи. 

8 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

4. Пластика м’яких тканин ЩЛД місцевими 

тканинами. Пластика м’яких тканин ЩЛД 

клаптем на ніжці. 

8 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

5. Пластика м’яких тканин ЩЛД 

стебломФілатова 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

6. Пластика м’яких тканин ЩЛД 

вільнимишкірнимиклаптями. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

7. Мікрохірургія тканин ЩЛД . 5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

8. Регенерація тканин. 

Біологічніосновиостеогенезу. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

9. Пластика кісткових тканин ЩЛД, 

автокісткова пластика. 

7,5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

10. Біологічні основи імплантації штучних зубів. 

Підготовка альвеолярного паростка до 

імплантації. Методи та матеріали. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

11. Остеоінтеграція. Остеогенні, остеоіндуктивні, 

остеокондуктивні та кістково-заміщуючі 

матеріали. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

12. Пародонтальнахірургія. Направлена 

регенераціякістковоїтканини. 

Мембраннатехніка. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 



13. Пластичнеусуненнянорицьслиннихзалоз. 5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

14. Дистракційно-компресійний метод. 

Біологічні засади, обладнання, методи. 

5 Поточний контроль на 

практичнихзаняттях 

 Всього75годин 

 

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом on-line курсу «хірургічна  

стоматологія. Модуль 1 та 2» та питань в письмовій та/або усній формі. Оцінка 

«Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким зараховані усі заняття з курсу та 

відсоток правильних відповідей за результатами контролю кожної теми складає не менше 

60%. Курс вважається незарахованим якщо пропущено хоча б одну тему, або відсоток 

правильних відповідей хоча б за однією темою менше 60%. Студенти, які успішно 

виконали програму, за результатами курсу отримують сертифікат з навчальної дисципліни. 

Наявність сертифікату є обов’язковою для допуску до диференційованого заліку.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

 

Основна: 

1.  Харьков, Л. В.  Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія дитячого віку 

[Текст] : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнівакредитації / Л. В. Харьков, 

Л. М. Яковенко, І. Л. Чехова ; за ред. Л. В. Харькова. - К. : ВСВ Медицина, 2015. - 496 с. -

 ISBN 978-617-505-324-9 

2.  Кузняк, Н. Б.  Методи і форми контролю успішності студентів на практичних 

заняттях з дисципліни "Хірургічна стоматологія" [Текст] / Н. Б. Кузняк, Р. Р. Дмитренко, О. 

О. Галагдин // Мед. освіта : наук.-практ. журн. - 2013. - N 1. - С. 59-60 . - ISSN 1681-2751 

3. Стоматологія [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів : у 2 кн. Доп. МОЗ України / за 

ред. М. М. Рожка. - К. : ВСВ Медицина, 2013 - . 

4. Терапевнична стоматологія. Хірургічна стоматологія. Хірургічні аспекти 

імплантології. Відновна і реконструктивнахірургіяобличчя : підручник / М. М. Рожко, З. Б. 

Попович, В. Д. Куроєдова [та ін.]. - К. : ВСВ Медицина, 2013. - 992 с. - ISBN 978-617-505-

254-9 

5. Рузін, Г. П.Хірургічна стоматологія в схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. 

стомат. ф-тів / Г.П. Рузін, А.А. Дмитрієва, О.Ю. Стоян; за ред. Г.П. Рузіна. - 2-е вид. - 

Вінниця : Нова книга, 2007. - 112 с. - 616.31-089(075.8) Р83. -  

 

Додаткова: 

1. Афанасьев В.В. Хирургическая стоматология. – Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 880 с. 

2. Афанасьев В.В. Нома (Водяной рак, Canceraquaticus, Canceroris). - 

Издательство:ТриадаТверь, 2009. – 96 с. 

3. Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії і хірургічної стоматології. К. 

Спалах, 2007.- 512 с. 

4. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии. - М., Н.Новгород: Мед.книга; НГМУ, 2000. - 

264 с. 

5. Горішний Б.М., Рибалов О.В., Саяпіна  Л.М. Щелепно-лицьова 

хірургіяекстремальнихситуащй. - Полтава, 2007. - 221 с. 

6. Маланчук В.О., Копчак А.В. Доброякісні пухлини та пухлиноподібні ураження 

щелепно-лицевої ділянки та шиї / Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Асканія», 

2008. – 320 с. 

7. Основи стоматології / Под ред. В.О.Маланчука. – К.: Медицина, 2009. – 591 с. 

http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%92.
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9D.%20%D0%91.
http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%BD,%20%D0%93.%20%D0%9F.


8. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2-х 

томах (перевидано). Т. 2/ Под ред. В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой. - Изд.  2-е, перераб. и 

доп. - М.: Медицина, 2008. - 488 с. 

9. Стоматология: Учебник / Под ред.Т.Г. Робустовой. - М.: Медицина, 2008. -816 с. 

10. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии. - К.: Червона Рута-Турс, 2007. - 1061 с. 

11. Хирургическая стоматология: Учебник/ Под ред.Т.Г. Робустовой. - М.: Медицина, 

2007. - 576 с. 

12. Руководство по хирургическойстоматологии й челюстно-лицевойхирургии / Под 

ред. В.М.Безрукова, Т.Г.Робустовой, - М.: Медицина, 2000. - С. 29-40. 

13. Рузин Г.П., Бурых М.П. Основытехнологииопераций в 

хирургическойстоматологии и челюстно-лицевойхирургии . - Харьков, 2007. - 291 с. 

14. Кононенко Ю.Г. М.М. Рожко, Г.П. Рузін. Місцеве знеболення в амбулаторній 

стоматології: Посібник для студ. стомат. фак-тів, інтернів, лікарів-стоматологів / - Івано-

Франківськ:  Івано-Франківська  держ. мед. академія, 2010. - 207 с 

15. Панчишин М., Готь И., Масний З.Неотложные состояния в стоматологической 

практике. - Львов: Гал Дент, 2006. - 42 с.    

16. Маланчук В.А.,Копчак А.В. Озоно-кислородная терапия в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии. – Киев, 2007 – 177 с. 

17. Планирование имплантологического лечения у пациентов с дефектами зубного 

ряда : навч. посіб. для студентів мед. ф-тівспеціальності «Стоматологія», інтернів, 

клінічнихординаторів / С.О. Чертов, О.В. Возний, М.А. Шишкін. – Запоріжжя, 2016. 

18. Комплексне надання стоматологічної допомоги у збройних силах України у 

мирний та військовий час : навч. посіб. для студентів спеціальності «Стоматологія» / О.В. 

Возний, С.О. Чертов, А.В. Самойленко, А.М. Філон, В.Ф. Муляр. – Запоріжжя, 2016. 

 
 

Інформаційні ресурси: 

1. Бібліотека медичного університету. 

2. Методичні розробки до практичних занять для студентів. 

3. Мережа Інтернет. 

4. Електронні інформаційні ресурси кафедри: http://doc.zsmu.edu.ua/index.php 

 

 

 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (диференційований залік) 

8.2. Форми контролю 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями. 

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або письмове 

експрес-опитування, тестовий контроль з використанням тестових завдань), оцінювання 

основного етапу практичного заняття (контроль професійних умінь під час прийому 

пацієнтів, вирішення типових ситуаційних задач), оцінювання кінцевого рівня знань 

(вирішення ситуаційних задач ІІІ рівня, інтерпретація результатів додаткових методів 

обстеження). Рекомендовані до застосування такі засоби діагностики рівня підготовки 

студентів: тестовий контроль, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних 

навичок, усна співбесіда з викладачем та завідувачем кафедри. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної кількості 



балів (200 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 120 балів, якщо поточні – 

«задовільно». Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки 

за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості занять в модулі. При 

цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для запланованої 

теми. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку після 

завершення вивчення модуля з дисципліни і передбачає перевірку: рівня практичної 

підготовки студента (виконання практичних навичок) та рівня теоретичних знань і вмінь їх 

використовувати в конкретних ситуаціях (вирішення тестових та ситуаційних завдань). 

До складання диференційованого заліку допускаються студенти, у яких відсутня 

академічна заборгованість (пропуски лекцій, практичних занять, незадовільні оцінки, не 

пройдений онлайн курс із СРС). Студенту, який з поважної причини мав пропуски 

навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. Для 

студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх 

відпрацювання приймається індивідуально деканом факультету. 

Студентам, які активно працювали при виконанні практичних робіт, мали високу 

успішність протягом семестру та впевнено оволоділи практичними навичками залік 

виставляється автоматично без додаткового опитування. 

Успішність студентів при складанні диференційованого заліку оцінюється за 

чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та 

автоматично конвертується в електронному журналі в бали ЄКТС.  

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (60%) та 

оцінки за диференційований залік (40%). Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати при вивченні модулю, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність 

- 120 балів.  

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми 

модулю з дисципліни. 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 
надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформ 


