
РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

(письмова робота - реферат)  

1. Самостійна робота студентів (далі - СРС) у вигляді письмової роботи - реферату - є 

обов'язковою до виконання. Студент отримує певну кількість балів за її виконання, які 

додаються до суми балів поточної навчальної діяльності. 

2. З переліку тем рефератів, затвердженого на засіданні кафедри, студент вибирає одну і 

виконує її самостійно, дотримуючись даного регламенту. 

3. Реферат повинен бути підготовлений студентом самостійно. 

4. Студент повинен здати реферат до проведення останнього практичного заняття, щоб 

викладач міг перевірити його і оцінити. 

5. Захист реферата проводитися в рамках практичних занять. 

6. Реферат обов'язково включає наступні розділи: 

ВСТУП (актуальність і мета дослідження даної теми); 

ЗМІСТ (розкривається сама тема через обробку відповідної літератури); 

ВИСНОВКИ (результати дослідження, зроблені студентом); 

СПИСОК (який оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного 

опису (см .: форма 23, затверджена наказом ВАК України 29 травня 2007 № 342)). 

6. Вимоги до оформлення Реферату: обсяг - від 5 до 10 сторінок, текстовий 

редактор - MicrosoftWord, формат сторінки А4, орієнтація - книжкова, поля - 20 мм; 

гарнітура - TimesNewRoman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, стиль - Normal. 

7. Зразок оформлення Реферату міститься в додатку № 1 до цього Регламентом. 

8. У разі використання скорочень усі скорочення (за винятком загальноприйнятих) 

можуть бути використані тільки після згадування повного терміну. 

9. У разі виявлення будь-яких ознак плагіату в рефератах (включаючи, але вичерпуючи - 

інформація cкачать з інтернету, запозичення цитат без відповідних посилань на автора), 

по СРС студент отримує 5 балів без права перездачі. 

 
Додаток № 1 Зразок оформлення реферату. 
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Реферат на тему: 

«Обов'язки пацієнта.» 

студент :) 

факультет 

Курс, група 

ВСТУПЛЕНІЕ 

В контексті розвиток правового регулювання надання медичної допомоги, 

немаловажну роль грають не тільки права, але й обов'язки пацієнта, тому що ... 

ЗМІСТ 

Для початку, визначимо, які ж обов'язки пацієнта передбачені в чинному законодавстві 

України .... 

ВИСНОВКИ 

Виходячи з перерахованого вище, роль обов'язків пацієнта заключаеться в .... 
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