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1. Контактна інформація: 

Викладачі: к.мед.н., асистент Мельнік Анатолій Леонідович,  

                    асистент Романюк Віктор Миколайович 

Контактний телефон:  

e-mail: dentist.zdmu@gmail.com 

Кафедра: терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 

Локація: вул. Академіка Амосова, 83, Університетська клініка Запорізького державного медичного 

університету. 

Он-лайн консультації: система Teams згідно з розкладом. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю; 

e-mail кафедри: dentist.zdmu@gmail.com 

 

2.  Анотація програми з навчальної дисципліни: 

Семестр(и): 8 

Відповідно до навчального плану проходження виробничої лікарської практики для студентів 

4 курсу стоматологічного факультету передбачено в тому випадку, коли студентом набуті знання з 

основних клінічних дисциплін (пропедевтики терапевтичної стоматології, терапевтичної 

стоматології, пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних 

захворювань, фармакології). 

Виробнича лікарська практика проводиться залученням студентів в якості помічника лікаря-

стоматолога ортопеда у ортопедичному відділенні стоматологічної поліклініки. 

Виробнича лікарська практика з ортопедичної стоматології є складовою частиною 

ортопедичної стоматології – дисципліни, методи якої спрямовані на збереження стоматологічного 

здоров’я порожнини рота людей, профілактику виникнення хвороб пародонта та слизової оболонки 

порожнини рота. 

3.  Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни (міждисциплінарні зв’язки) 

Міждисциплінарні зв’язки: проходження виробничої лікарської практики на 4 курсі 

передбачено тоді, коли студентом набуті знання з основних клінічних дисциплін (терапевтична 

стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, фармакології), з якими 

інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, практика формує засади продовження 

подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – терапевтичної стоматології, ортопедичної 

стоматології, хірургічної стоматології, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по 

вертикалі" та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у 

професійній діяльності. 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1. Проходження виробничої лікарської практики передбачає засвоєння теоретичного матеріалу 

щодо особливостей роботи лікаря-стоматолога та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під 

контролем керівника (у вигляді практичних занять та консультацій); самостійної роботи студента у 

стоматологічних відділеннях та закріплення отриманих знань і умінь у вигляді самостійних 

чергувань, підготовки до практичних занять, засвоєння практичних навичок, заповнення основної 

звітної документації, індивідуальної роботи та підготовки до підсумкового контролю знань. 

 

Предметом проходження виробничої лікарської практики є виконання стоматологічних маніпуляцій, 

що охоплюють  весь спектр протезування пацієнтів з дефектами коронкової частини окремих зубів, 

протезування пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів, протезування при повній втраті зубів, 

суцільнолите бюгельне часткове знімне протезування та щелепно-лицьове протезування.  

4.2. Мета навчальної дисципліни: формування у майбутнього лікаря-стоматолога наступних 

компетентностей: 

інтегральні: спроможність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров'я за 

спеціальністю «Cтоматологія» у процесі навчання та майбутній професійній діяльності. 
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-  загальні: 

1) здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність бути сучасно навченим, 

постійно вчитися та поглиблювати свої знання на підставі досягнень сучасної медицини та, 

зокрема, стоматології; 

2) знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

3) здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; 

4) здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись другою 

мовою; 

5) навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

6) здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

7) здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати автономно;   

8) вміння виявляти та вирішувати проблеми; 

9) здатність до вибору стратегії спілкування; 

10) здатність працювати в команді; 

11) навички міжособистісної взаємодії; 

12) здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

13) навички здійснення безпечної діяльності; 

14) здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

15) прагнення до збереження навколишнього середовища;  

16) здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

- спеціальні: 

1) збирання медичної інформації про стан пацієнта; 

2) оцінювання результатів лабораторних та інструментальних методів досліджень; 

3) встановлення клінічного діагнозу стоматологічного захворювання;  

4) діагностування невідкладних станів; 

5) планування та проведення заходів із профілактики стоматологічних захворювань; 

6) визначення характеру та принципів лікування стоматологічних захворювань; 

7) визначення необхідного режиму праці та відпочинку, дієти при лікуванні стоматологічних 

захворювань; 

8) визначення тактики ведення стоматологічного хворого при соматичній патології; 

9) виконання медичних та стоматологічних маніпуляцій; 

10) проведення лікування основних стоматологічних захворювань; 

11) організація проведення лікувально-евакуаційних заходів; 

12) визначення тактики та надання екстреної медичної допомоги; 

13) організація та проведення стоматологічної диспансеризації осіб, що підлягають диспансерному 

нагляду; 

14) оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне); 

15) ведення медичної документації; 

16) опрацювання державної, соціальної та медичної інформації. 

4.3. Завдання вивчення дисципліни: 

Основними завданнями проходження виробничої практики є: 

- Використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну 

документацію щодо пацієнта та контингенту населення (амбулаторну карту стоматологічного 

пацієнта, щоденник обліку виконаної роботи). 

- Визначати зміст організації роботи ортопедичного стоматологічного відділення поліклініки, 

дотримуватися лікувально-охоронного та санітарно- гігієнічного режиму, демонструвати знання 

щодо методів стерилізації стоматологічного інструментарію та порядку догляду за ним. 

- Визнавати морально-етичні та професійні правила діяльності лікаря стоматолога; - усвідомити 

морально-деонтологічні принципи медичного спеціаліста і правила професійної субординації в 

клініці ортопедичної стоматології;  

- Навчитись сприяти здоровому психологічному мікроклімату в колективі; засвоїти правові норми 

взаємовідносин стоматолог – пацієнт;  

- Демонструвати обстеження пацієнта: вміти встановити попередній та остаточний діагноз на 

підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних); вміти запропонувати план ортопедичного 



лікування; вміти вибрати план підготовки ротової порожнини пацієнта до протезування; знати 

функціональну анатомію компонентів жувального апарату та топографію м’язів, що приймають 

основну участь у рухах нижньої щелепи; аналізувати фактори оклюзії; проводити клінічне 

обстеження пацієнтів з переломами щелеп; вміти проводити диференціальну діагностику між 

переломами щелеп різної локалізації; проводити клінічне обстеження пацієнтів з посттравматичними 

ускладненнями. 

-  Демонструвати на пацієнтах виконання стоматологічних маніпуляцій:  припасування жорстких 

індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи; отримання функціональних відбитків; етапи 

визначення та фіксації центрального співвідношення беззубих щелеп; засвоїти методику визначення 

центрального співвідношення щелеп; виконувати реєстрацію рухів нижньої щелепи; знати принципи 

роботи з артикулятором при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів; накладати 

транспортні шини та проводити лігатурне зв’язування зубів при переломах щелеп; знати клініко-

лабораторні етапи виготовлення бюгельних протезів; вміти надавати ортопедичну допомогу 

пацієнтам з посттравматичними ускладненнями (тугорухомість відламків, контрактура, несправжній 

суглоб, фрагменти, що неправильно зрослися); знати клінічні етапи виготовлення маски обличчя; 

знати особливості ортопедичного лікування дефектів твердого та м’якого піднебіння; вміти надати 

ортопедичну допомогу хворим після оперативних втручань у щелепно-лицевій ділянці (резекційні 

протези). 

- Вирізняти особливості застосування принципів асептики та антисептики в клініці ортопедичної 

стоматології: вивчити сучасні вимоги до стерилізації інструментів в клініці ортопедичної 

стоматології; усвідомити важливість дотримання правил асептики та антисептики на 

стоматологічному прийомі;  засвоїти норми контролю за ефективністю стерилізації; визначати 

методи попередження умов для поширення інфекції в медичних закладах. 

- Проводити оцінку стану гігієни порожнини рота за гігієнічними індексами та ефективності 

проведення її. Надавати рекомендації по гігієні порожнини рота з урахуванням індивідуальних 

особливостей пацієнта з одонтопатологією. 

- Ознайомитися із веденням обліково-звітної документації лікаря стоматолога-терапевта, виписувати 

рецепти і знати вимоги до умов зберігання медикаментозних препаратів, пояснювати механізм 

впливу під час їх застосування. 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: проходження «Виробничої лікарської практики» закладає фундамент для формування у 

подальшому практичної частини програмних результатів навчання згідно з Стандартом вищої освіти 

України додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня спеціальності 221 

«Стоматологія»: 

1. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта, оцінювати психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів щелепно- лицевої ділянки, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу. 

2. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та синдроми; за стандартними 

методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання 

про людину, її органи та системи, встановлювати вірогідний нозологічний попередній 

клінічний діагноз стоматологічного захворювання. 

3. Призначати та аналізувати лабораторне, функціональне та/або інструментальне обстеження 

пацієнтів із стоматологічним захворювання для проведення диференційної діагностики 

захворювань. 

4. Визначати остаточний клінічний діагноз, дотримуючись відповідних етичних і юридичних 

норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих 

суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткового обстеження, проведення 

диференційної діагностики під контролем лікаря-керівника в умовах лікувальної установи. 

5. Встановлювати діагноз невідкладних станів у лікувальній установі. 

6. Планувати та втілювати заходи профілактики стоматологічних захворювань серед населення 

для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань. 



7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити заходи  масової й індивідуальної, загальної 

та локальної медикаментозної та немедикаментозної профілактики стоматологічних 

захворювань. 

8. Визначати характер лікування стоматологічного захворювання шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами. 

9. Визначати характер, принципи режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при лікуванні 

стоматологічних захворювань на підставі попереднього або остаточного клінічного діагнозу. 

10. Проводити лікування основних стоматологічних захворювань за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами під контролем лікаря- керівника в умовах лікувальної установи. 

11. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну та медичну інформацію з використанням 

стандартних підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 

12. Оцінювати вплив навколишнього середовища на стан здоров`я населення в умовах медичного 

закладу за стандартними методиками. 

13. Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій діяльності. 

14. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції на підставі попереднього та/або остаточного 

клінічного діагнозу. 

  

4.4. Зміст навчальної дисципліни: На виробничу лікарську практику з ортопедичної стоматології на 

4 році навчання відводиться 60 годин (15 годин практичні заняття та 45 годин СРС) 2,0 кредити 

ЄКТС. 

4.5. План вивчення навчальної дисципліни 

Виробнича лікарська практика з терапевтичної стоматології IV курсу 

Тема 1. Організація роботи ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки. Обліково-звітна 

документація. Ознайомлення з основами організації ортопедичної допомоги населенню України. 

Техніка безпеки. 

Тема 2. Структура стоматологічного відділення та стоматологічного кабінету. Основні санітарно-

гігієнічні вимоги до стоматологічного кабінету. 

Вивчення організації робочого місця лікаря-ортопеда. Ознайомлення з веденням документації, 

використанням інструментів і матеріалів. 

Тема 3. Обстеження пацієнат в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження 

ортопедичного пацієнта. 

Анамнез та клінічне обстеження. Основні скарги. Медичний анамнез. Стоматологічний 

анамнез. Обстеження. Зовнішній загальний огляд. Скронево-нижньощелеповий суглоб. Обстеження 

жувальної мускулатури. Внутрішньоротове обстеження. Обстеження пародонта (ясна, пародонт, 

клінічний рівень прикріплення). Дентальна карта. 

 

Тема 4. Оклюзійне обстеження (контакт зубів в центральном співвідношенні та в центральній 

оклюзії). Загальне розташування зубів, бокові та протрузійні контакти. Оцінка наявних ортопедичних 

конструкцій. 

Види оклюзії, їх характеристика та ознаки 

Аналіз діагностичних моделей в артикуляторі 

Тема 5. Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Додаткові методи обстеження в 

ортопедичній стоматології. Заповнення амбулаторної карти стоматологічного пацієнта  

   Спеціальні (додаткові) методи обстеження: рентгенографічні методи обстеження. Цифрова 

рентгенографія. Панорамні рентгенограми. Компьютерна томографія. Діагностичні моделі. 

Гальванометрія. Мастикаціографія. Електроміографія. Реографія. Термоодонтодіагностика. 

Електроодонтодіагностика. Гнатодинамометрія. Методи визначення ефективності жування 

(статичний за Агаповим; функціональні жувальні проби за І.С. Рубіновим). 

Тема 6. Знеболення   в   клініці   ортопедичної   стоматології.   Показання   до застосування різних 

видів знеболення.Помилки та ускладнення місцевого знеболення. Показання до заміщення дефектів 

твердих тканин штучними коронками. Помилки та ускладнення при протезуванні штучними 

коронками. 



Тема 7. Клінічні питання застосування мостоподібних протезів. Показання та клініко-лабораторні 

етапи виготовлення  мостоподібних протезів. Фіксація незнімних зубних протезів Ускладнення та 

помилки при протезуванні мостоподібними протезами. 

Тема 8. Алгоритми клініко-лабораторних етапів виготовлення знімних конструкцій.Види. Показання. 

Помилки на етапах виготовлення. Травматичний стоматит. Адаптація до знімних протезів 

Тема 9. Встановлення діагнозу в клініці ортопедичної стоматології.Діагноз. Обґрунтування діагнозу. 

Історія хвороби, правила її ведення. План та задачі ортопедичного лікування. Попереднє лікування 

перед протезуванням. Види та задачі протезування. 

Тема 10. Захист практики 

 

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська. 

 

5. Самостійна робота студента 

№ 

з/п 

Теми самостійної роботи студентів Кількість 

годин 

1 Підготовка до практичних занять. Засвоєння практичних навичок, наведених 

у плані практичної підготовки студента 

18 

2 Вивчення тем, які не входять до плану аудиторних занять:  

Додаткові методи (спеціальні) обстеження. 4 

3  Курація хворого та заповнення медичної документації.         4 

4 Види оклюзій, їх характеристика та ознаки. Методи фіксації мезіо-

дістального положення нижньої щелепи в центральній оклюзії. 

5 

5 Знеболення у клініці ортопедичної стоматології. Можливі ускладнення і 

методики їх усунення. 

4 

6 Дезінфекція та стерілізація інструментарію, відбитків. Попередження 

розповсюдження інфекційних захворювань у стоматологічній клініці. 

Методики препарування зуби під всі види штучних коронок (металеві, 

комбіновані, пластмасові, суцільнолиті, металево-керамічні); 

5 

7 Проводення підготовки кореня зуба під куксово - штифтову 

конструкцію.Перевірка конструкцій незнімних і знімних протезів, методи 

виявлення та виправлення помилок, допущених на рызних клінічних етапах 

5 

8 Клініка і методи ортопедичного лікування при частковій та повній втраті 

зубів. Діагностичне воскове моделювання при плануванні ортопедичного 

лікування з використанням незнімних конструкцій 

5 

9 Сучасні матеріали для виготовлення базисів протезів. Сучасні види 

відбиткових матеріалів. Анатомо-функціональні зміни щелепно-лицьової 

області, при повній адентії. Сучасні матеріали для виготовлення базисів 

протезів. Особливості шинування зубів позалабораторним методом з 

використанням сучасних адгезивних систем. 

6 

10 Підготовка до підсумкового контролю 4 

 Разом  60 

 

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська. 

Методи навчання дисципліни. 

 вербальні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

 наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (практика для напрцювання вмінь та навичок); 

 самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу. 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

Основна література: 

1. Рожко, М.М. Ортопедична стоматологія: підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. 

III-IV р. акр. (МОЗУ) / М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. – 2-е вид., випр. та доп. – К. : Книга плюс, 



2008. – 576 с. 

2. Зубопротезна техніка: підруч. для студ. стомат. факульт. вищ. навч. закл. / М. М. Рожко, В. 

П. Неспрядько, І. В. Палійчукта ін. ; за ред. М. М. Рожка, В. П. Неспрядька. -вид. третє, переробл. та 

доповнене. – К. : Книга плюс, 2016. – 604 с. 

3. Пропедевтика ортопедичної стоматології: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / 

за ред. П.С. Фліса. – К. : Медицина, 2010. – 328 с. 

4. Пропедевтика ортопедичної стоматології: Підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. 

закл. III-IV р. акр.(ЦМК лист від12.04. 2005р.) / За ред. М. Д. Короля. – 3-тє вид., випр. – Вінниця: 

Нова книга, 2009. – 240 с. 

5. Пропедевтика ортопедичної стоматології: підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. / 

за ред. С.І. Черкашина. – Тернопіль, ТДМУ, 2016. – 300 с. 

6.Техніка виготовлення знімних протезів: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ р.а. — 2-ге вид., перероб. та 

доп. Затверджено МОЗ /Фліс П.С., Банних Т.М. — К., 2012. — 264 с. 

7. Richard Van Noort. Introduction to Dental Materials (4th Edition) / Richard Van Noort., 2013. – 264 с. 

8. Dental-prosthetic technique [Текст]: Textbook for students of stomatologicalfaculties (Зат. МОЗУ прот. 

No2 від02.06.2016р.) / Under the Editorship of M. M. Rozhko/RozhkoM. M., NespriydkoV. P., 

PalyichuckI. V., Mikhailenko, MelnichukM. V., ParasiykH. S., DuskoU. S., HulchukS. V. -K. : Book-plus, 

2016. – 560 p. 

9. Інтернет ресурси: http://www.nmu.edu.ua/kaf59.php, http://eduport.nmu.edu.ua/, http://goo.gl/enEezy. 

 

Допоміжна література: 

1. Абдурахманов А.Н., Курбанов О.Р. Матерналы и технологии в ортопедическойстоматологии. 

Учебник. - М.: Медицина, 2002. - 208 с. 

2. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н. Ортопедическая стоматология. - М.: Мед. Пресс-информ, 2002. - 

576 с. 

3. Вільямс С. Посібник з телерентгенографії / під редакцією проф. Фліса ІІ.С.-Львів, 2000р.- 110с. 

4. Власенко А.З., Стрелковський К.М. за ред. Фліса П.С. «Технологія виготовлення зубних протезів 

звикористанням керамічних і композитних матеріалів». - Київ «Здоров я»   2005.-164 с. 

5.  Коробейникова Л.С. Методологічні основи діагностичного дослідження у клініці 

ортопедичноїстоматології. - Полтава: Астрея, 2003. - 92 с. 

6. Клемин В.А., Орда А.Н. Зубные коронки из полимерных материалов. -Донецк: Апекс,2002.-  

139с. 

7. Пропедевтика ортопедичної стоматології/ за ред. Короля М.Д. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 240 с. 

8. Техніка виготовлення знімних протезів : підручник / П.С. Фліс, Т.М. Банних. - К.: Медицина, 2008. 

- 256 с. 

1. Інформаційні ресурси 

1. Електронний ресурс [http://dental-ss.org.ua/load /kniga_stomatologia /terapevticheskaja/8] 

2. Електронний ресурс [http://www.stomatkniga.ru/index.php?start=48] 

3. Електронний ресурс [http://stomatbook.blogspot.com/p/blog-page_14.html] 

4. Електронний ресурс [http://www.mosdental.ru/Pages/Page28.1.html] 

5.Електронний ресурс [http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/ 1181309066-terapevticheskaya-

stomatologiya-uchebnik.html 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

7.1. Методи контролю. 

 усне опитування, опанування практичних навичок. 

 за зв’язком з процесом навчання: включений і відстрочений; 

 за часом реалізації: попередній (вихідний) ― проводиться безпосередньо перед навчанням і 

дозволяє правильно оцінити початковий рівень знань студента та спланувати навчання; 

поточний ― здійснюється на кожному занятті й дає змогу виявити рівень засвоєння окремих 

елементів навчального матеріалу; 

 тематичний (етапний) рубіжний ― проводиться після завершення певного етапу навчання; 

підсумковий ― слугує для перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок з певної навчальної 

дисципліни. 

7.2. Форми контролю: 

http://goo.gl/enEezy


Контроль засвоєння практичних навичок (виконання стоматологічних маніпуляцій) - практична 

перевірка сформованих професійних вмінь, усне опитування. 

Відповідно до Навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

галузі знань 22 «Охорона здоров`я» за спеціальністю 221 

«Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-

стоматолог» формою контролю з виробничої практики є підсумковий модульний контроль. 

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми 

виробничої лікарської практики для студентів 4-го курсу стоматологічного факультету. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та 

оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних 

знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики. Всього 

студент за засвоєння модуля (залікового кредиту) набирає 200 балів, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність – 120 балів, за результати модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до результатів навчання на модулі. Одним із 

видів діяльності студентів та його контролю з боку керівника практики є ведення щоденника 

виробничої лікарської практики (додатки 1-5). Щоденник є основним документом на період 

виробничої лікарської практики, включаючи її захист. Студенти зобов’язані за період практики 

кожен день записувати в щоденник все, що зроблено за добу. У ньому ж, в загальній послідовності 

відображається суспільно-корисна робота (випуски санітарних бюлетенів, написання рефератів, 

проведення бесід в організованих дитячих колективах та ін.). 

Не менше двох разів на тиждень студент повинен подати щоденник на перевірку асистенту 

(доценту) – керівнику виробничої практики від кафедри і щоденно – на підпис безпосередньому 

керівникові (лікарю від лікувального закладу). 

Після завершення модулю студент заповнює підсумковий звіт про виконану роботу. Після 

закінчення виробничої лікарської практики, складання цифрового та текстового звітів студенту 

видається характеристика та рецензія на Щоденник, які підписані безпосереднім керівником 

практики та головним лікарем. При написанні характеристики та рецензії слід відображати такі 

показники: рівень теоретичної підготовки, оволодіння практичними навичками, знання рецептури, 

дотримання основ деонтології та етики, ставлення студента до оволодіння практичними навичками. 

Характеристика повинна бути завірена печаткою лікувального закладу, де проводилась виробнича 

лікарська практика. Наявність заповненого відповідно форми та завіреного підписом керівника 

практики Щоденника та підсумкового звіту є обов'язковим для допуску студента до підсумкового 

модульного контролю. 

Поточне оцінювання. Поточний контроль здійснюється на кожному з практичних занять та 

під час самостійної роботи у відділеннях лікувальних заходів. Для контролю рекомендується 

застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль виконання 

практичних навичок, розв'язування ситуаційних задач, тест-контроль теоретичної підготовки. 

Поточне оцінювання студентів проводиться за традиційною 4- бальною системою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються. Керівники виробничої практики 

аналізують роботу студентів у відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати 

пропусків днів практики), якість ведення Щоденника, якість оволодіння практичними навичками 

визначеними переліком з кожного модуля, застосування принципів етики та деонтології у практиці 

лікаря. 

Критерії оцінки самостійного опанування практичними навичками під час проходження 

практики в балах відповідно переліку визначеному в Підсумковому звіті в балах: 

«5» балів - отримує студент, який письмово виклав запропоновану кількість маніпуляцій та 

ґрунтовно описав їх на достатньо високому теоретичному рівні. 

«4» балів - отримує студент, який письмово виклав запропоновану кількість маніпуляцій та надав їм 

теоретичний опис, але допустив при цьому несуттєві помилки. 

«3» балів – отримує студент, який письмово виклав запропоновану кількість маніпуляцій та надав їм 

теоретичний опис, але допустив при цьому суттєві помилки. 

«2» балів - отримує студент, який письмово виклав запропоновану кількість маніпуляцій та надав їм 

теоретичний опис, але допустив при цьому грубі суттєві помилки. 



Санітарно-просвітницька робота (випуск санітарних бюлетенів, проведення бесід, реферати) 

оцінюються як індивідуальна робота студента. 

 

8. Політика навчальної дисципліни 

        Щоб успішно пройти відповідний курс необхідно регулярно відвідувати практичні заняття; мати 

теоретичну підготовку до практичних занять згідно тематики; не спізнюватися і не пропускати 

заняття; виконувати всі необхідні завдання і працювати кожного заняття; вміти працювати з 

партнером або в складі групи; звертатися  до кураторів курсу з різних питань за тематикою занять і 

отримувати її, коли Ви її потребуєте. 

Студенти можуть обговорювати різні завдання, але їх виконання - строго індивідуально. Не 

допускаються списування, використання різного роду програмних засобів, підказки, користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими електронними гаджетами під час заняття з метою, не 

пов’язаною з навчальним процесом. Не допускаються запізнення студентів на практичні заняття. 
Робота з пацієнтами під час курації в лікарні можливо за умови наявності у студентів 

відповідної форми одягу. 

Студенти з особливими потребами можуть зустрічатися з викладачем або попередити його до 

початку занять, на прохання студента це може зробити староста групи. Якщо у Вас виникнуть будь-

які питання, будь ласка, контактуйте з викладачем. 

Заохочується участь студентів у проведенні наукових досліджень та конференціях за даною 

тематикою. 

Усі студенти ЗДМУ захищені Положенням про запобігання, попередження та врегулювання 

випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією у Запорізькому державному 

медичному університеті, розроблено з метою визначення дієвого механізму врегулювання 

конфліктних ситуацій, пов'язаних із дискримінацією та сексуальними домаганнями.Дане Положення 

розроблено на підставі таких нормативно-правових актів України: Конституція України; Закону 

України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про засади запобігання 

та протидії дискримінації в Україні»; Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків»; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Конвенція про 

боротьбу з дискримінацією в галузі освіти; Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок; Загальна рекомендація № 25 до параграфу 1 статті 4 Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок;Зауваження загального порядку № 16 (2005) «Рівне для чоловіків та жінок 

право користування економічними, соціальними і культурними правами» (стаття 3 Міжнародного 

пакту економічних, соціальних і культурних прав; Комітет з економічних, соціальних та культурних 

прав ООН);Рекомендації щодо виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співробітництва і 

миру та виховання в дусі поваги до прав людини і основних свобод (ЮНЕСКО);Концепція 

Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 

до 2021 року. Запорізький державний медичний університет забезпечує навчання та роботу, що є 

вільними від дискримінації, сексуальних домагань, залякувань чи експлуатації.Університет визнає 

важливість конфіденційності. Всі особи, відповідальні за здійснення цієї політики (співробітники/-ці 

деканатів, факультетів, інститутів та Центру гендерної освіти, члени студентського самоврядування 

та етичного комітету, проректор з науково-педагогічної роботи), дотримуються конфіденційності 

щодо осіб, які повідомляють або яких звинувачують у дискримінації або сексуальних домаганнях (за 

виключенням ситуацій, коли законодавство вимагає розголошення інформації та/або коли розкриття 

обставин Університетом необхідне для захисту безпеки інших). 

ЗДМУ створює простір рівних можливостей, вільний від дискримінації будь-якого національного, 

расового чи етнічного походження, статі, віку, інвалідності, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної 

приналежності, або сімейного стану. Всі права, привілеї, програми та види діяльності, що надаються 

студентам/-кам або співробітника  університету, розповсюджуються на всіх без винятку за умови 

належної кваліфікації. Антидискримінаційна політика та політика протидії сексуальним домаганням 

ЗДМУ підтверджується Кодексом корпоративної етики та Статутом ЗДМУ. 

 


