
 Регламент оцінювання знань з судової медицини для студентів- стоматологів  

           

 

 

№              Практичні заняття = 120 балів 
Тема заняття 

                    Оцінки   

 «5»  «4» «3» «2» 

                             Бали   

1 Організаційно-процесуальні засади СМЕ 11 9 7 0   

2 Судово-медична танатологія. Огляд трупа 

на місці події. Демонстраційний розтин 

трупа 

11 9 7 0   

3 Судово-медична експертиза живих осіб при 

визначенні ступеня тяжкості травми   

11 9 7 0   

4 Загальні питання судово-медичної 

травматології. Ушкодження тупими 

предметами -  шкіри та слизової оболонки 

порожнини рота, зубів. Ушкодження 

зубами. Переломи кісток обличчя.   

11 9 7 0   

5 Ушкодження гострими предметами 11 9 7 0   

6 Вогнепальні ушкодження  11 9 7 0   

7 Механічна асфіксія 11 9 7 0   

8 Експертиза слідів крові.  11 9 7 0   

9 Медико-криміналістичні методи 

досліджень. Судово-стоматологічна 

ідентифікація особи за словесним 

портретом, за рентгенограмами, рельєфом 

піднебіння, слідами губ.  

11 9 7 0   

10 Складання навчального Висновку  експерта  5 – 9  балів. Якщо студент не здав  роботу, 

то його не допускають до ПМК.  

Градація оцінювання : 

                               відмінно – 9 балів 

                               добре – 7 балів  

                               задовільно – 5 балів. 

Якщо  4 бали та менше -  робота не 

зараховується і потребує доопрацювання .   

11 Самостійна поза аудиторна робота студента  

(СРС) оцінюється як обов'язкова складова 

дисципліни на наявності у студента  

конспекту  

Градація оцінювання :    12 - 6 балів. Якщо  

5 балів та менше -  СРС не зараховується і 

потребує перескладання .   

 Поточне навчання  120 балів – максимум 

 Допуск до ПМК 74 бали, в тому числі:  

 -  63 бали за поточне навчання   

 -   5  балів за складання Висновку експерта  

-    6 балів  за СРС 

10  ПМК: 50 - 80 

балів  

     

 1 теоретичне питання (з судової медицини)    10 балів      

 2 теоретичне питання  (профільне)  10 балів      

 Тест (20 питань) - 40 балів 40 балів      

 Задача 10 балів      

 Препарат 10 балів      



 

Самостійна позааудиторна робота (СРС) 

Під час підготовки до практичного заняття студент самостійно вивчає не тільки навчальні 

теми для практичного заняття, але й теми, які заплановані для самостійного 

позааудиторного опрацювання.    

1. ЗМ 1. Тема 1. Історія розвитку судової стоматології. 

2. ЗМ 4. Тема 2. Судово-медична (стоматологічна) експертиза віку та стану здоров'я. 

3. ЗМ 6. Тема 1. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії крайніх температур. 

4. Тема 2,3.  Судово-медична експертиза ушкоджень від  дії променевої енергії та 

лазерного випромінювання. 

5. ЗМ 6. Тема 4. Судово-медична експертиза ушкоджень від дії атмосферної та 

технічної електрики. 

6. ЗМ 7. Тема 1. Судово-медична експертиза ушкоджень тканин обличчя та зубів 

хімічними чинниками. 

7. ЗМ  8. Тема  2.  Судово-медична експертиза інших біологічних об'єктів - волосся, 

слини. Судово-цитологічні дослідження.   

8. Судово-стоматологічна ідентифікація особи – ідентифікація за протезом,  

встановлення раси, віку за зубами, лікаря та техніка, які виготовили протез. 

 

Під час проведення практичного заняття викладач кожен навчальний день 

перевіряє наявність у студента конспекту з тем самостійного опрацювання. 

Студент самостійно обирає  порядок тем для самостійного опрацювання. Без 

наявності конспекту  з тем самостійного опрацювання студент не допускається до 

складання контрольного тесту та ПМК.     

 

 


