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l. Загальнi положення

I  .l . I lолоitсенгlяt пр() органiзашiю, проведення та оцiнювання

об'сктивного струк'уровано.о t lраtк.I ,иI I } lоI ,О (клrнt.lного) iсгrитУ (далi

ОСП(К)I ) У ,ЩогtешькtlмУ нацiсlнаЛьномУ медиtlномУ унtверситетi (далi 

полсlilсення) t} с.гановлIос вимоги до складовот атестацii здобувачiв вишот

освiти в галузi знань 22 Охорона здоров'я за спецiальнiстю 22] r

Стоматологiя у формi ОСП(К)I ,

1.2. ПоложеннЯ розроблено на пiдставi Постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 28 березня 2018 р. Nр334 кПро затвердх(ення

ГIорялку здiйснення сдиного державного квалiфiкацiйного iспиту дjul

здобувачiв ступеня вищоi, освiти магiстр за спецiальностями галузi знань 22

кОхорона здоров,я)), наказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 19

JIютого 2019 р. N9 41g кПро затвердження Порялку, умов та cTpoKiB

розроблення i проведення сдиного державного квалiфiкацiйного iспиту та

критерiiв оцiнювання результатiв> > , вiдповiдно до Законiв Украiни кПро

ocBiTy>  та кПро виЩу ocBiTy> , Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

ъiд24червня 2019 року Ns879 кПро затвердх(ення стандарту вищоi освiти

за сшецiальНiстЮ 22I  Стоматологiя для другого (магiстерського) рiвня

вищOi освiти>  та iнших нормативноправових aKTiB Украiни,

1.3. Полоrкення визначае органiзацiю, загальний порядок та

регламенТ проведення осп(к)I , оцiнювання засвоення студентами

клiнiчних навиtIок та професiйних компетенцiй у ,Щонечькому

нацiонаЛьномУ медичнОму унiвеРситетi (далi Унiверситет).

1.4,об,сктивнийстрУк,гуроВаНийr< лiнiчнийiспит(оСП(К)I )* uе

iспит, яким оцiнюеться t.O.говнiсть випускника до провадження проtРесiйноi

дiяльностi вiдповiдно до вимог стандарту виlцоi освiти шляхом

демонструваFIня практичних (r< лiнiчних) компонентiв прсlфесiйноТ

KoMпe1egTrtocTi на реалl)НОМу об'ск,гi (лкlдина) або на моделi (фантом,

муля)к, симулятори тошо),



I .5. OcHoBHi принципи OCI I (K)I :

 об'ективний yci студенти

складнос,гi;  результати сlцiнюють

i нструменту (чеклиста) ;

.сТрукТуроВаНийстрУкТУрНаорганiзашiяiспитузабезпечУсТЬсЯ

сталою кiлькiстttl (rrаприклад, l2) спецittльно обладнаних примiщень

кСтанцiй ОСП(К)i)), якi вклtс).tенi у маршру,г осп(к)I , Де студенти

виконують завдання в однакових умовах за одн?lковий час (наприклад, l0

хвилин). Станцiя осп(к)l стаrIдартизоване обладнане мiсце

(примiшrення) для коро1кочасноТ в:заrсмодiТ стулента з пацiеrrтом/клiнiчною

ситуашiсю пiд час осп(кI  з MeToIo оцiнювання цiльових компетентностей

студента зi}  с.гандартизованим cLleHapiCM 
,га протоколом в умовах,

наблилсених до реальних,

теоретичнi знання та практичнi навички, На станцii, осп(к)l для

оцiн} овання студентiв моiкутъ використовуватись реальнi, стандартизованi

або BipTyaJlbgi пацiенти, манекени, фантоми, rrрилади, обладнання, набори

даних, ситуацiйнi завдання тощо, Стандартизований пацiент _ особа з

наявним захворюванням або особа з вiдсутнiм захворюванням, яка навчена

ПОВоДиТисебе,якреаJIЬнийПацiеНТДляДеМоНсТрУВанЕяПеВнихскарг'

симптомiв або проблем (клiнiчноi ситуашii) олнаковим стандартизованим

чиноМ для об'ск,тивiзацiТ оцiitк lван} Iя пlд час lспиту,

.iспит:оцiнкакоМПеТеН] .носТейТаНаВиtlокздобУвачiвВИшоТ

освiти на пiдставi приншипiв об'ск,гивнсlстi, cTpyKTypoBaHocTi та

набЛИжеНнЯДореальтlt.liклiнiчноТсИ] 'уацiТЗitДоПОМОГоЮсТаНДарТНоТ

оцiно,tноТ шкали.

1.6. осп(к)I , як скJIадова атестацii, перевiряс готовнlсть

випускника здiйснювати на ре'льному об'ск,гi шlirйбутньоТ проrl,есiйноi

виконують завдання однаковот

з застосуванням стандартного

дiяльноотi (люлина) або на моделi такоI ,о об'скту (фантом, муляж,



методом стандартизованого

допускаються здобувачi вишlоi

тестування. До складанЕя

освiти, якi повнiстю виконали yci вимоги

си,гуаuiйtlе заt} дання т,оrцо) виробни,ti фуirrtuii, якi t lемо)кливо оцlнити

осп(к)I

навчалъного плану i освiтньогrрофесiй,ноi програми з1 спецliшьностl,

метою осп(к)I  с: оцiнювання якостi вирiшення випускником

типових зад?} ч дiяльностi i демонстраuiт вiдповiдних yMiHb та навичок в

умовах, шо наближенi до реальних. I спит проводи] ]ься у спецiально

обл:rднаних примitltеннях  кСт:rнцiях оСП(К)l) i оцiнюс комунiкативнi,

когнiтивнi, бtiзовi (TexHiktt виl(онання фiзикального обстеження) i

ускладFIенi (фiзи* аJILне оСlс,ге> tсегIнil :J MeTolo iден,rифirсацii та iнтерпретаuiТ

симптомiв та синдромiв) праtст.и.lнt l,tt lвичl(и 1'?}  МаrliПУГtЯЦiТ, ОЦiНlОЮТЬСЯ

вмiння кожного випускника збирати скарги т,а анамнез, шроводити

об'сктивгtе обсте> tсення пацiсгlтiв, складати план обстеrкення, оцiнювати

результ]ати лабораторних та iнструI \4еI ,I тitльних дослiд)ке| Iь, встановлювати

та обгрун,Iовувати ocTa,Iol]H ий дiагноз, t] изнаtlати тактику лiкування,

| ../  . Змiст осп(к)1, перелiки типових з?ДзtI  дiяльностi, yMiHb та

навичок, що виносяться на ОСП(I ()l, грунтуються на I } имогах стандарту

виrцоi освiти :за спецiальнiсткl 22l Ст,омit,голсlгiя t,алузl ,знань 22 охорона

здоров'я длrl другоt,о (магiстерськог,о) рiвня вищоi освiти та ocBiTHboT

(освiтньопрофесiйноi)ПроГраМИТаПроГраМДисциплiн,ВкЛЮЧенИхВ

атестацiю випускникiв за спецiitльн iс,тю 22l (] томатtlлогiя,

1.8.Длявипусt< никiв,яt< iНаВЧаЛИсЬЗаспеЦiальнiстю221

Стоматологiя,оСП(К)IПроВоДИТI ,сЯяl(коМпЛексНаперевiрка

спроможностi випускниl< а 3дiйснtоI ]ати професiйну дiяльнiсть з навLIальних

дисциплiн 'ерапевтиtlна 
стома'ологiя, хiрургi,rна стоматологiя,

орТоПеДИЧнаOТоМатологiя,сТоМаТоЛогiяДитяtlоГовiку

1.9. осп(к)I  проводи,ться t}  один етап екзаменацiйгrою комiсiею,

яка створю€]1.ьсrI  в Угriверситет,i, вiдповiдно до ttинних нормативних

докумен,t,iв, затверд)I (ених моЗ Украiни,



2. Пiдготовка до проведення ОСП(К)I

2,1, Перелiк практиtIних навичок, якi виносяться на ОСП(К)I , та

zlJI горитми ix виконання розробляють вiдповiдкi кафелри, на ocHoBi

стандарту виrлот освiти за спецiа,rьнiс,гю 22l Стоплагологiя галузi знань 22

охорона здоров"я для другсlго (мitгiстерського) рiвня виш(от освiт,и,

2.2. I  Iерелiки практиtiних навиttок з кожноТ екзаменацiйноi

дисциплiни та zLлгоритми ix виконання мають бут,и схваленi на засiданнi

випускаючоi кафедри, Перелiки практичних навичок та алгоритми 1х

виконання розмiщуються на вебсторiнui кафедри на сайтi унiверситету,

2.3. На ocHoBi алгоритмiв виконання практичних навичок кафелра

розробляе вiдповiднi чеклисти для оцiнювання рiвня пiдготовки студентlв,

2.4. Кафелра готус методичне забезпечення осп(к)I  (завдання,

сценарii, аJlгоритми та чеклисти), Вiдповiдальнiсть за якiсть методичного

забезпечення покладаеться на завiдувача випускаючоi, кафедри,

2,5. Сценарii мають вiдповiдати технiчним можливостям кафелри,

деталi клiнi.tних сценарiiв студентам не розголошують.

2.6. Методичне забезпечення сценарiю (паспорт станцiй) включае

TaKi складовi:

1. Загальна iнформачiя:

НазвакоМПеТентностей,якiоцiнrоЮ.ГЬсЯнаВИЧкоЮ;

 Назва дисциплiни, курс, на якому ii вивчають;

Матеlэiальнотехнi.lнезабе:зпеченн'lсttеНарiю.

2. Завдzlння для с,гуден,га з описом умови задачi чи iншою

вiдповiдною iнформацiсю, необхiдною для Rиконання завдання (результати

лабораторних та iнструментальних дослiджень, фотографii або

вiлеозображен ня хвор их ) ре3ул ьтати рентгеноло гiчних досл iджень топrо),

3.Алгоритмидiйс,ГуДен.гаПрИRИконаннiпеrзноТклiнiчноТси.гуачrТ

(перелiк комунiкативних, мануальних дiй та дiагностичнолiкувальноi

тактики). Бланк перевiрки якос,гi виконанНя навичкИ (контрольний лист



(чеклист)).

4. Легенда та iнструкцiя для стандартизованого пацiента (за потреби),

5. Додатковi iнструкцii для eI€aMeHaTopiB та технiчних працiвникiв,

якi забезпеtlують роботу станцii (за потреби).

6. Перелiк норматиI ]них документiв, на пiдст,авi яких надано

завдання студентам ,Ia заданi алгори,т]ми виконанFIя завдань.

2.,7. Випускаю.tа кафелра представляе екзаменацiйнiй KoMicii за

мiсяць до проведення осп(к)I  екзаменацiйнi матерiали, затвердженl

гlрофiльною методичною комiсiею та першим проректором з науково

педагогiчноТ роботи, якi вкJIючають: блюпринт ОСП(К)I  з зазначенням

перелiкУ та назВ станцiй, часу ix проходх(оння, компетеНтностей, що булуть

оцiнюватись на кожнiй станцii;  комплекти документiв щодо кожноi, станцii

оспк)r (паспорти станцiй):  контрольний лист (чеклист);  огlиси клiнiчних

випадкiв, перелiк завдань та необхiдних манiпуляцiй, якi виконуються на

станцii,;  iнструltчiю для студентiв;  iнструкцiю для екзаменаторiв;  iнструкцii

для стандартизованих пацiснтiв;  перелi.к фантомiв, манекенlв та lншого

обладнання) результатiв лабораторних та

будуть використанi при провеленнi

практичних навичок.

iнструментальних дослlдх(енъ, що

ОСП(К)I ;  аJI горитми виконання

3. Методика та регламент проведення ОСП(К)I

3.1.осП(к)IпроВоДиТьсяДлявипУскникiв,ЩонаВЧаюТЬсяЗа

спецi.альнiстю 2zI  Стоматологiя та якi наказом ректора Унiверситету

допущенi до атестацii. осп(к)I  е складовою частиною атестацii

випускникiв_ (сдIФ i вiлбува€ться у гrерiод, встановлений графiком

освiтнього процесу та розкJIадом атестацii,, Структура iспиту вкJIючае 10

станцiй, якi розмiщенi на кафелрi стоматологii Ngl, опис станцiй дJuI

прикладу подано у Додатку 1. Час виконання завдання на кожнiй станцiI  

l0 хвилин. yci станцii обладнуються засобами вiдеоспостережsння та



подачi звукового сигнаJrу, Початок та закiн,lення виконання станцii

03вучусТься сигналом дзвiнка, Якщо студент не впорався iз завданням, BiH

мае перервати робо,гу i перейти на наступну станцiю,

з.2. Коясна станцiя розтаI I Iована в окремому примiщеннi або, якщо

навиLIка, що оцiнюеться, не передба.тае спiлкування, в одному гrримirценнi

може бути розмiщено кiлька iзольованих станцiй, На дверях кох(ного

примiщення .t iTko вказують номери станцiй та Тх назву,

з.з. I спит розпоLIина€ться о 0900, вiдповiдно до розкладу атестацii та

схемигРафiка маршруТiв складання оСП(К)I  (Додаток 2).

Екзаменацiйrri групи формуються по 10 ст,улентiв (з розрахунку 1

особа на 1 станцiю, вiдповiдно до кiлькост,i станцiй). yci студенти однiсi

групи складак)ть iспит одночасно, аJIе на ко> tснiй окремiй станцii  лише по

одному студенту. При цьому вони проходять однаков: i випробування з

послiдовним переходом вiд станцiт до станцiт за iндивiдуальним

маршрутом. Маршрут проходження станцiй осп(к)I  визначаеться

iндивiдуальним iдентифiкацiйним номером студента (додаток 4), який

присвоюсться за результатами жеребкування пsред початком iспиту,

Iндивiдуальний iлентифiкацiйний номер скJIадасться з 5 символiв, де:

 Першi 2 симвопи  номер екзаменацiйноТ групи;

 Третiй символ *  номер змiни;

 Наступнi 2 символи *  номер маршруту,

наприклад, iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер студента 01,2,06

означас, що студент 7 екзаменацiйноi групи складас ockl в дру"у змiну за

маршрутом б. I \ ей номер вносит,ься секретарем екзаменацiйноi KoMicii у

Протокол присвосння iндивiдуального iдентифiкацiйного номера осп(к)I

(Додаток З).

З.4. ВимОги ДО студентiв при складаннi ОСП(К)r:

 СтУдентИ повиннi прибутИ для складаннЯ iспитУ о 0830 (за З0

хвилин до початку iспиту для peccTpauii,, отримання iндивiдуального

номера, маршрутного листа та iHcTpyKTa} Ky щодо проход)tення станцiй), У



разi несво€часного прибуття студента (прибуття пiсля початку екзамену)

рiшення про його допуск для складання

екзаменацiйноi ком icii,

ОСП(К)I  приймае гOлOва

 Мати при собi залiкову книжку (з вiдмiткою про допуск до

сIшадання iспиту);

 Мати охайНий вигляД, медичний одяг, змiнне взуття, бейдхсик;

не використловуват,и мобiльгri 
,геле{ lони та iншi гаджети;

ЗареесТрУtsа.гИсяувiдповiдалЬноГосекреТаряекЗаМенацiйноi

KoMicii та отримати маршрутний лист;

 Вчасно зайт.и на першу станцiю i без затримок переходити на

наступ.нi станцii,

 При проходrкеннi станцii уважно ознайомитися iз завданням,

виконати його, згiдно з алгоритмо,м, i вчасно залишити станцiю (пiсля

звукового сигналу);

 Пiсля проходження останньоi станцii вiддати маршрутний лист

вiдповiдальному cekpeTapeBi екзаменацiйнот koMicii,

ПiдЧасiспитусТуДеНтамзаборонеНоспiлкУваТИсЬмirксобою,

використовувати навчаJlьнi та допомiтснi матерiа,гrи, При порушеннi

зазначених вище норм результати iспиту анулюються,

3,5. Вимоги до екзменаторiв при складаннi ОСПff)r:

ЕкзаменаторПоВИненприйтинастанЦiюЗаlOхВиЛиНДоПоЧаТкУ

iспиту та проiнспектувати ii готовнiсть до iспиту:

 перевiрити наявнiоть завдання для студента;

 перевiрити наявнiсть чеI (листа;

перевiриТинаяВнiстьтаробочийстанфантоМа'сТоМаТолоГlаIноl

установки, витратних матерiалiв та iншrого необхiдного обладнання для

проведення iспиту. У разi вiдсутностi або ненаJlежного стану облалнання

повiдомИти прО це особу, вiдповiд;Lльну за проведення 1спиту,

пiд час роботи станцiт екзаменатор повинен:

 знаходитися на робочому мiсцi на станцii;



 виконувати оцiнювання Дjй студента, вiдповiдно До чеклиста;

 контролювати поповнення витратного матерiалу пiсля

проходження станцiТ кожним студентом,

Пiд час роботи станцii екзаменатору заборонено:

 залишати робоче мiсце, не дочекавшись замlни,

.ДоЗВоляТИсТУДеНТаМЗахоДИтиДостанцiiпiзнiше,нiжчерез30

секунд пiсля сигналу дзвiнка;

 доЗволятИ студентам виходИти зi станцii до сигналу лзвiнка;

.ДоПоМаГаТИсТуДеНТаМI} иконуВаТ.иЗаВДаННЯабонаДiВаТи

пояснення для виконаFIня завдання (якщо це не передбачено завданням);

.роЗМоВЛяТИтелес] lономабозiншоюособою(якщоценепотребУс

сценарiй станчii).

3.6 вимоги до технi.Iного персоналу при складаннi осп(к)l:

 свОсчаснО поповнЮвати матерiальнотехнi,tне оснащення станцiй

витратнИми матеРiалами; 

,i,пiоUUс IJясоR(,г )питу (згiлно з
забеЗПеЧУВаТиДоТрИМаНнЯЧасоВоГОреГЛаМеНТуlс

сигнаJIом дзвiнка),

.забеЗПеЧуВаТибезперебiйневiДеоспосТережеННяТаВlДеозаПис

iспиту,

3..7 . Пiд час проведення iспиту на станцiТ, oKpiM студентlв та

екзаменаторiв, мають знаходитись голова" члени екзаменацiйноi koMicii та

технiчний гrерсонал. Перебування cTopoHHix осiб rriд час проведення iспиту

суворо заборонено,

3.8. Регламент iспиту:

8з()_855 *  брифiнг. у лекцiйнiй залi вступне приВiТаННЯ ГОЛОВИ

екЗаМенацrйноТкоплiсiТ,ДоДаТкоВерс.lЗ'ясненняреГЛаМеНТу,ПраВиЛ

проведення ОСП(К)l, форма,гу iспит,у, поllеред} кення, lJ_lо прOцедура iспиту

докумен'ус1ьсЯ засобами аулiо Ti}  вiдеофiксашiТ, порядкУ проходження

станцiй.ПрисвоеrtняiнДивiдуальногоiДеrrтифiкашiйноГоНоМерасТУДенТу,

видача та ресстрацiя марLLlру,rного лиотil,



_ 9()010a1' (перrпzt змiна) *  iспи,r склада€]  одна екзаменацiйна група

(10 осiб), вiдповiдно до отриманих мiлршрутних листiв (тривалiсть

проходження с1анцiт l0 хвилин) Загальна триi} алiсть  l09 хвилин, Робо,га

студентiв на станцiях продов)I (уеться без перерви, з гlослiдовним переходом

студентiв вiд станцiт до с,ганцiL пtrlоведеrтня iспи,гу може бути припинено

лише у разi tsиникнсння си,r,уацiй, якi загро)(ують жит,I ,ю та здоров'ю його

учасникiв.

.РезуЛЬ'гаТиоl] iнювitнняробоТисТУДеНТаНакоrкнiйсТаНЦiТ

вноситься екзаNIенатором у вiдповiдний контрольний лис1, (чеклист)

(Додаток l). Еr< заменатор FIa l(ожного сl,удент]а заповнюс окремий чеклист,

де зазнача€ iндивiдуальний iдентисlliкацiйний номер студента та бали за

кожен етап виконаннrI  : } аtsдаlння. Персонаlлlьнi данi с'удента (пIБ) у чек

лист не вFIосять. Ек:замеFlатор не втруtIасться у процес виконання завдання,

а лише оцiнюс дii с,гулеtl] ,?l *  проставляс: вiдмiтки у t lеклистi, що знижу€

мо)ке зt} ерну,r,ися до

технiки безпеки, правил

студента

поведiнки

випоДкУ

за iнших

у

чи

фактор суб'ективностi ОСП(К)I ,

 Екзаменатор

порушення ним правил

непередбачених ситуаuiй, Стулент може звернутися до екзаменатора при

погiршеннi самопоtIуття tlи в разi iнших форсмахсорних обставин,

 1 lo01125  узагалънення резулътатiв iспиту, Пiдрахунок балiв та

дебрифiнг.ВiдразупiсляЗакiнЧеннягtрохоДженняВсiхсТанцiй,стУленТи

перемiщуютъся до зони лебрифiнгу. Якпtо оцiнювання вiдбуваеться за

ДоПомоГоюпаПеровихоцiноЧНихлистiв'екЗаМенаторипереДаЮтЬзаповненi

qек_листи вiдповiдалъним секретарям. якщо оцiнювання проводиться в

електронному реrкимi, iнформаuiя посцrпае до cekpeтapiB в режимi online

автоматично. вiдповiдальний секретар на пiдставi чек_листiв з koxcHoi

станцii заflовнюс lндивiдуальний протокол осп(к)I  (додаток 5) та

екЗаМенацiйнiвiдомостi(Додаток6),якiнепiзнiшенасТУПногоробочого

дня пiсля проведення iспиту передаються у деканат,

_ l20о_tзоп (друга змiна) _ проведення аналогiчноi прочелури для



наступноi групи с,гудегrт,iв ( l0 осiб);

 14')01425 *  узагальнення результатiв iспиту,

брифiнг.

заоiдання екзаменацiйнот koMiciT, обговорення т]а оголошеFIня випускникам

розультатiв iспиту, Ст,улент мае право ознайомитись з вiдеоматерiалами

складання ним осп(к)I  на вiдповiднiй станцii та оскар)I tити результати

iспиту,

3.9. У разi погiРшеннЯ епiдемiологil ноi ситуацti у м, краматорську, у

зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi iнфекlrii, форма осп(к)I  може буги

змiнена на дистанцiйну, У такому випадку студенти складають iспит у

рех< имi онлайн, з використанням вiртуального освiтнього середовища на

базi хмаРногО cepBioY G Suite fоr Education вiд компанii Google, додаткiв

Google class та Google Meet, присднуючись послiдовно, згiдно з графiком,

до комп,ютерiв екзаменаторiв, розмiщених на станцiях осп(к)I , i

вирiшуютъ клiнi.Iнi ситуачiйнi завдання, якi розмiщенi на даних станцiях,

Студенти повиннi орiентуватися на складання осп(к)I

використанням власних комп'ютерiв за мiсцем про)Iшвання, обов'язковою

умовою участi в iспитi € наявнiсть вiдеокамери та мiкрофону для

проводення iспиту в режимi вiдеоконференuii. Yci студенти напередоднi

екзамену повиннi переконатися,

знаходяться в робочому cTaнi

що ix комп'ютери та 1нтернетмережа

fiля ст,улентiв, якi не мають мо)Iшивостi складати iспит дистанцiйно,

в комп'ЮтерномУ класi дн,м,У з дотриМанняМ вимоГ карантину мають бути

органiзованi робочi резервнi мiсця для складання iспиту, Список таких

студентiв необхiдно надати до деканату не пiзнiше, Hixt за 2 робочi днi до

проведення iспиту,

на початку проведення вiдеоконференrrii з екзаменаторами

надання пiд вiдеозапис

Екзаменатор сповiщас

ситуашii Краматорську,

проводиться

документа,

iдентифiкацiя випускника шляхом

який посвiдчуе особу випускника,

випускника, шо проL(едура вiдеоl< онференuiТ докуменl,ус"r,ься зirсобами аудlо



та вiдеофiксацii, i саме цей запис буле розглянутий у разi мохсливоi, апеляцtt

вiдносно результ,атiв iспи,гу.

пiд час проведення вiдеоконференшiт екзаме} Iатор оцiнюс повноту

вiдповiдi випускника та заповrIю€ вiдповiдrIу форму чеклиота, Час вlдповiдl

студента на однiй станцii обмежений 10 хвилинами,

4. Оцiнювання студентiв пiд час проведення ОСП(К)I

4.| . оцiнка робот:и сl,удента на станцii осп(к)l проводиться за

контролЬним лисТОМ (tlgц_',истом), який складений на ocHoBi оцiнювання

повноти Rиконаl] } lя випускником irЛГОРИТ'l\ ,lу дiй у певнiй клiнiчнiй ситуашii

та критерiiв оцiнкlвання практи,tноi 1,Iавички, На коlкнiй станцiт

еl(заменатор оuiнюс yci етапи виконаннrI  завдання i визначас загальну суму

балiв.

4.2. МIаксимаllьна оцiгtка за виконання : } авдання на одrriй стагlцii

осп(к)I  становить 5 (п'ять) балiв. Кохсному етапу виконання завдання

присвоюстьOя певьlа tiас,гина балу, :Jалех(ljо вtд складностi, Шкала

оцiнювангlЯ завждИ однаI (0ва длЯ одrriс:Т стагrцiТ осп(к)l, аJIе на рiзних

ст.анцiях може бути рiзною, зitлеr(но вiд елементiв вирiшення клiнiчнот

задачi, Тх кiлькостi, склаДностi виI (онання тощо, flеяr< i сченарli Mo)I tyTb мати

критичнi тоL{ ,ки, при невИконаннi яких завдання вtsажастЬся невиконаним,

4.3. За результатами проходх(ення вiдповiдних станцiй

випускникам вистаI ]ляк)ться oKpeMi сlцiнки з кожноТ дисциплiни, що

входитЬ до ОСП(К)I :  терапеRтична с] ,оматоЛогiя, хiрургiчна стоматологiя,

ортопедичнil стоматологilt, с,тсlм:лт,ологiя дит]я{ ]ого BiKy, Результат

проходження с,танцii з дисциплiни кЕкстрена та невiдкладна медична

допомога) враховуе.гься у пiдсумковому бzr.гri з дисциI Iлiни < Хiрургiчна

стоматоJIогiя> .

результат з кожноi дисциплiни визначаеться: у балах 200бальноi

шкали; в оцiнках традицiйноi 4бальноi шкали (5квiдмiнно> , 4кдобре> ,



3кзадовiльно> > , 2кнезадовiльно> ) та за шкztлою европейськоi кредкгно

транссРерноI  системи ECTS,

4,4. Yci результати визначаються на ocHoBi первинних балiв,

мають буr,и згругrованi у

дисциплiн:

Станцiя1,2,ЗДисЦиПлiна< ТерапеВ.гиЧНасТОМаТологiя> ;

.Станцiя4,5* Дисr(иплiнакортопеДиЧнас.ГоМаТоЛогiя> ;

_ ст.анцiя б, 7 *  дисципlliна кстомат,ологiя диl,ячого BiKy> ;

 Станцiя 8, 9 *  дисциплiна кХiрургi,] на стоматологiя> ;

 Станцiя 10 дисциплiна кЕкс,грена та невiдкладна медична

допомога)' 
л,,,,,,;  R,,ntl I l,',l )льFIих листiв (чеклис,гiв),

4.5. Первиннi бали, t} несеFll до контр(

визначаютъся за шкалок). виконаrIо, вик()нано неповнiстю, t,Iе виконано,

загальна сума первинних бzr_гriв на станцii (с) лех< ит,ь у дiапазонi вiд 0 до 5 i

округлюсться до 2 (лвох) :знакiв пiсля коми, I { ю суму вiдповiдальнi

ceKpeTapi екзаменацiйноi KoMicti переносять До iндивrдуальних протоколiв

осп(к)I  (Додаток В) та визначаюl,ь середнс арифметичне (с7) балiв з

дисциплiни.

Результуючий

бал с оцiнкою студента за 200бальною

заdliксованих у контрольних листах (чеклис,тах) Ko> tcHoi станцiТ, СтанцiТ

з дисциплiни гrри проведеннi оСП(к)I

Формула для персI )ахунку результуюttого балу (РБ):

(сА/5)* 200,

де Сд  середня арисрметиLlна сума балiв за кожну станцiю з дисциплiни,

визначаеться як середнс арифметичне балiв станцiй осп(к)I  з вlдпOвlдно1

дисциплiни, помножене на коефiчiент 40, округлене до цlлого значен} UL

Такий результуючий

шкалою.



4,6. fiали :з дисциплiни у 200бальнiй шкалi к()нверТУЮТЬСЯ У 4

бальну шI(алу за FIаведеними )z т'Oблицi l критерiями:

'Габltuця l

критерii'в встановлення оцiнки за традицiйною 4бальною

шкалок)

оцiнки за багатобальнок) (200бальною) т,а 4бальноtо шкалами з

коя< ноТ нав.rальноi дисциплiни вiдповiдалььli ceKpeTapi екзаменацiйноТ

KoMicii занося,гь до вiдповiдних екзаменацiйних вiдомостей (flолаток 6),

CeKpeT;lpi екзамеНацiйноТ rcoMiciT зобов'язанi не пiзнiше, Hixt у день

проl} едення iспит:у поверну,ги у декан2l:г заповнегti екзаменацiй,нi вiдомостi з

пiдписами голови,га членi t}  екзам енацi йноi KoMiciT, екзам e1laTopiB,

4.'7. Конвертаrriя у шкалу ECTS.

Пiд .13q проведення ран)I (уt]ання сrудентiв бали з кохtноi дисциплiни

осп(к)I  у 200бальнiй шtсалi конвертуються у шк?lJIу ECTS. Бали шкали

ECTS у 4бальну шкалу FIe конвертуIоться i навпаки.

Ранжування з присво€нням оцiноt<  (Д), ((В)), ((С), KD> > , кЕ>

проt]одиться дJtя ycix с,гулеьtт: iв t} иtlусl(ного куРСУ, ЯtСi НаВЧаtОТЬСЯ За ОДНiСЮ

спецiальнiстю l успiшно склали осп(к)l з вiдповiднот дисциплiни.

Бали екзамену за 200бzrлrьною шкалою конвертуються у шкалу

ECT,S за наведеними у т,аблицi 2 кри,герiями:

Оцiнка за екзамен з

дисциплiни за 4бальною

Оцiнка за екзамен з дисциплiни за

200бальною шкалою

(.rр" застосуваннi коефiчiснту

конвертацii оо40")

5, квiдмiнно>Вiд 180 до 200 балiв

4, кдобре>Вiд l50 до 179 балiв

3, к:задовiльно>Вiд 120 до l49 балiв

2, кнезадовiльно>< l20



оцiнка в системi ECTSОцiнка у традицiйнiй 4

бальнiй шкалi

оцiнка

у 200бальнiй

164119

l 501 63

135_149

l20_1 34

'lаблuцst 2

Критерii визначення оцiнки ECTS

Ранясування для визначення оцiнки ECTS проводять за кiлькiстю

балiв, набраних з кожноi дисциплiни осп(к)I  для ycix студентiв, якi

навтIають Qя за вiдповiдною спецiальнiотю, Ранжування студентiвгромадян

iноземних держав проводиться в одному масивi зi стулентамигромадянами

Украi,ни. Прачiвники деканату заносять результати осп(к)I  з дисциплiн

("а пiдставi вiдомостей) у залiкову кнюкку студента та передають

iнсРормашiю до вiддiлу едЕБ() лля сРормування додаrкiв до диплома про

вищу ocBiTy.

4.8. Результати осп(к)I  голова екзаменацiйноТ KoMicii оголошус

студентам на брифiнгу пiсля завершення пiдрахункiв та оформлення

протоколiв та вiдомостей.

У випадку, якщо студент не згiдний з результатом iспиту, BiH Mo> lce

подати апеляцiю та оскаржити результат, длеляцii розглядае екзаменацiйна

комiсiя шляхом перегляду вiдеозапису складання студентом iспиту в

присутноотi студента.

5.

5.1 .

Проuелура припинення участi студента в ОСП(К)t

стулент може бути вiдсторонений вiд складzшня



ОСК у таких випадках:

використання мобiльного телефону чи iнших

гаджетiв пiд час iспиту;

 зафiксований (lru< T, розмови с,гуден,r,iв один з одним пlд L{ ac

проходкення станцiй;

зафiксованиЙфактроЗМоВИсТУДенТаЗекЗаМенаТороМttЦЧас

складання iспиту, якщо це не обумовлено виконанням завдання на станцii;

 зафiксована спроба копiювання отудент,ом завдання станц11 на

будьякий носiй iнформашii;

 порушення норм етики та морztJlьного кодексу,

Якщо зафiксовано факт поширення студентом бульякоi

iнформачii про iспит iншим особам, результати складання осп(к)I

цього студента анулюються, BiH вважаетъся таким, Що не склzш iспит,

Особа, яка зафiксувчLпа порушення, повiдомляс про це у письмовiй формi

Голову екзаменацiйноТ KoMicii,. Рiшення про анулювання результатiв

iспиту студента приймаеться шляхом вiдкритого голосування на

засiданнi екзаменацiйноi koMicii,

б. Проuелура апеляцrr

6.1. Студенти, якi не згiднi з результатами iспиту, мають право

надати апеляцiю на iм'я голови екзаменацiйноi KoMicii не пiзнiше 0900

наступногсl дНя пiсля складанLrя iспиту за розкладом,

В заявi необхiдно .ri,гl< сl с(lормулюI} ати причину подання апеляцii,

Причинами для апеляцiТ можуть бу,ги:

 J'ехнiчнi причини (збiй комп'к)терноТ програми пiд час iспиту,

пiдтвердrкен и й екзамеtIатором ) ;

ВiдсУтнiст.ьабtlнесправнiсr.ьоблаДнаннябезякоГОНеМох(ЛиВо

виконання завдаrrня (пiл,гвердженс ек: ]аменатором);

lншirrеперелба.rенiцимПоложеННЯМПрИЧинИ,якiнаДУМкУ



здобувача унемо)(ливлюIоть успiшне складання iспиту.

Екзаменацiйна комiсiя впродовж 24 годин повинна прийняти рiшення

та надатИ вiдповiдь студен1у щодо резуль1ату апеляцiТ,

7. Прикiнuевi положення

7 .t. Студент, який пiд LIac складаI rня осп(к)I  отримав оцiнку

(незадовiльно>  (за нацiональною шкалою) та кFХ>  (за шкzLлою ECTS),

вiдраховУстьсЯ з Унiверситету, йомУ видаетьсЯ академiчна довiдка

встановленого зразка.

7,2. Стулент, який отримав незадовiльну оч,iнку з бульякоt дисциплiни

ОСП(К)I  допускасться до повторного складання ОСП(К)I  на компенсацiйнiй

ocHoBi один раз у наступний TepMiH роботи екзаменацiйноi koMicii протягом

трьох pokiB пiсля закiнчення Унiверситету,

7.3. Якщо студент без поважноi приqини не з'явився для складання

осп(к)I , то в Протоколi присвоення iндивiдуального iдентифiкацiйного

номера осп(к)I  та в Iндивiдуалъному протоколi осп(К)I  вiдзначасться,

що BiH € неатестованим у lзв'язку з неявкою на засiдання екзаменацiйнот

KoMiciT. ilей випУскник вважасться ,гаким, Що отримав за ОСП(К)I  ouiHKy

к0>  балiв. floKyMeHToM, шtо пiдтвеlэлilсус поважну причину вiдсутностi

студента на ОСП(К)I , с оформлена н€Lлех(ним чином довlдка про тимчасову

непрацездilтнiсть або I ] ит,яг з цаQдичнот карти амбулаторного

(стаuiонарного) хi} орогtl" предсl,авленi не гtiзнiше, Hi> lc у першiй половинi

дня проведення осп(к)I . Ст,улентам, якi з поваrlсгtоi причини

(документаJIьно пiдтвердiкеноi) не складали у визна,лений TepMiH ОСП(К)I ,

ректор Унiверситету мо)(е, : ] il погодженням з головою екзаменацiйноТ

KoMiciT, призначити додаткOву дату складання екзамену лише у перiод

роботи екзаменацiйн,оi KoMiciT.

'7.4. Yci рiшення, якi гIрийнятi на засiданнi екзаменацiйноТ KoMiciT,

заносятьсЯ дО гlротокоrriв. У про] ,i1коли Lзнося1ься оцiнки, одержанi



випускниками, особливi мiркування 1

здобуга квалiфiкашiя. Протоколи

екзаменацiйноi KoMicii, якi бралИ участЬ у засiданнi (flолаток 7).

7 .5. У термiни, визначенi наказом ректора про атестацiю здобувачiв

вищоi освiти, голова екзаменацiйноi KoMicii подае звiт, у якому: вiдображае

piBeHb практиtlноi пiдготовки випускникiв, piBeHb засвосння ними yMiHb i

навичок, вiдповiдно до вимог стандарту освiти та навчального плану,

проводить анаJliз i дае оцiнку навчальнометодичноi роботи, указуе

недолiки у роботi, якi негативно познаtIаються на piBHi гtiдготовки

випускникiв;  вiдображае роботу, яку провiв факультет, oKpeMi кафедри, з

зроблених пOпереднъою

навч€tльнометодичноi роботи сракулътету, окремих кафедр, спрямован1 на

екзаменацiйноi KoMicii Tit ТТ робот,и.

Звiт голови екl} аменацiйгrоi r< oшliciТ до поtiатку наступLrого

навчzulь} tого року обговоркlст]ьсri на засiданнi Вченоi ради Унiверситету та

пiдвищення якостi пiдготовки випускникiв, добору екзаменаторlв 1 членlв

спрямованих

урахуванням

пропозицiй.

факультету, на пiдставi чого затверджуеться перолlк конкретних заходlв,

на полiпшення якостi практичноi пiдготовки випускникlв,

унесених головою екзаменацiйноi koMioii рекомендацiй

3

i

1.6. Протоколи засiдань екзаменацiйноi koMicii пiсля закiнчення

Завiдувач кафедри стоматологii Ns l,

д. мед. н., професор ЙЧЦ", в. г. I_\ентiло

Погодлсено:

зауваження членiв KoMicii,, вказу€ться

пiдписують голова та члени

урахуванням заувa)кень

екзамsнацiйною комiсiсю;

i

да€

побажань,

рекомендашii з питань удосконалення

роботи декан факультету

зберiгаються, вiдповiдно до

передае в apxiB Унiверситету, де вони

вимог чинного законодавства.

В. о. декана стоматологiчного факультету WS?MP Н. М. Яковлева



Додаток 1.1

MIHICT,EPCTBO охорони здороts,я укрАiни

донЕцький ндцIондльний мЕдичний уHtBEpCитЕт

ОСП(К)I  за сгrецiальнiотю 22l Стоматологiя

КОНТРОЛЪНИЙ ЧЕКЛИСТ

Виконання завдання практичноI  станцii Ns_

(назва сrаш,lii)

Екзаменацiйна група J\b_

Iндивiдуалъний iлент,ифiкацiйций номер студента

!ата

Екзаменатор
(пi;цtис)(прiзвиlr{ е, iл,t 'я та псlба,гьколi)

Jф

з/п

Пункт алгоритму
виконання завдання

Критерil

Ёй* опuпЬ l

noun,c,.r., 
I

оцiнtовання в балах
;

Виконано ]  Н.
tIаС'гкOВо l ВикоНаНо

оцiнка
в балах

1. пункт (крок) l алгоритму 0,5 0,25 0

2. Пункт (крок) 2 алгоритму 0,5 0,25 0

aJ. Пункт (KtэoK) 3 алгоритму 0,5 0,25 0

4. Пункт (крок) 4 алгоритму 0,5 0?ýv re
0

5. Пункт (кtэок) 5 алгоритму 05 0,25 0

6, Пункт (крок) б алгорд1l,ду 0,5 а,25 0

"l 
. Пункт (крок) 7 алгоритму 0,5 0,25 0

8. Пуню (крок) 8 алгоритму 05 0,25 0

9. ГIункт (крок) 9 алгоритму 0,5 0,25 0

10. Пункт (крок) l0 алгоритму 0,5 0 ?5 0

Загальна сума балiв
(максималъна кiлькiсть балiв l jqдФ



Додаток 1.2

м lF{ ICTEPс]TBO охорони здоров,я укрАiни

дOн ЕцьКиЙ н дцl ОLIдJI  ьниЙ м ЕдиLlН ий у Ht вврситЕт

осп(к)I  за сгlсrliit.,lьнiс,гю 22 l С,гоr,lа,гологiя

контрольниЙ чвклист
Виконання завданнrI  клiнiчноi станцii Ns_

(tlазпt станцil)

Екзалленацiйна гр,чпа N9* 

Iндивiдl,ал ьнr,rй iдснти{ r,,.ацiй"lrй 
"ол,е

ffaTa

Критерii оцiню
'Бrno"i"o 

"; ; ; i; ; ; l

вання в балах

не виконано

оцiнка в

балахN9

з/п

П),r,., алгоритr,t\ , вI ,I I tонання

завданнrI

l Q1llдснт прttвiтався :з пацiснто,1,1.

прсдс] ,авиI ] ся" спит,(1I ]_ як l{ o)I (Ha

,lI JUl),гll1,1Ic,l 
,

{ ),25 0

2. Спитав дозволу на проtsодснн,I ,

обстслtсння, уточнив паспоl)тFI l 0,25 0

0,25 0
_1. Опи,rав пацiснта щqд9 LI !ц,g]щ1_
4. 0.25 0

). 0,25 0

6 Провiв зовнiшнiй оглrIд. оцlнив

ксlлiр та стан шrсiри обли,l,t lL
п )ý 0

7, 0,2_5
()

tt. Оцiнив стан cKl)oHeBo

ниrltньощелепного с_чгл оба та

стt,пiнь вiдкривання Ро]а._
0.25 0

9. 0,2_5
()

10. rl )ý ()

ll Псрсра* \ ,uав \ lстоди сlб' скти вного

обстсittсннlt lrба з Kapio: lHoKl

поро} книною" навсдснi } , заt]д,Iннlл

_о i.rrпtl.ч,riпяв iх l] 0зv,ilЬТаТи.

0,25 0

05 0
| 2. С]  iЬормул ював попе!ýдЕiцlцl
l3. ПЙ;;r"]ц, 

", 
цiИ ny оцц99цлу, 0.5 (,

()l4. Назвав додатI (овl N,IстодI ,I

обстел< ення та iнтерпрстував iх 0,z5

15. Встановлоно остt} тоLlниii дiагноз, о5 0

l(l r я oi
" l

0

Зага
(MaKl

Екзаменатор
(гtрiзвшrlс, iм'я,га rкьСlа,trлсовi)

(rli: tTrиc)
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Додаток 3

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРДiНИ

донЕцькиЙ ндцIондльниЙ мЕдиt{ ний унtвврситЕт

ОСП(К)I  за спецiальнiстю 221 Стоматологiя

протокол

присвоення iндивiдуаJIьного iдентифiкацiйного номера осп(к)I

Екзаменацiйна група Nч_ .Щата

Iндивiдуальний
iдентифiкацiйний

номер пр1{

складаннi ОСП(К)I

Пiдпис
студентаNs з/п Прiзвrrще, iм'я та побатьксlвl студента

l

2

J.

4.

5

6.

7.

8,

9.

l0

Члени ЕК



Додат,ок 4

приклад iндивiдуального iлен,гиdliкацiйного номера студента

01.1 .0201.1.01

01.1.0401.1.03

01.1.0601.1.05

01.1.0801.1 .07

01.1.1001.1.09



Додаток 5

MIHICTEPCTBO ОХОРОН,И ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ

донЕцъкиЙ ндцI ,ондль,ниЙ I \ 4ЕДИLIниЙ унtв,ЕрситЕт

оБ,€кти,вни,,й ст,руктуровдний прдктич,ний (клIнlчни,й) Iсп,ит

lндивIдуАлъниЙ п ротокол

Прiзвище, iм'я та по* батькоtзi студента

I  нди вiдуал ьн и йl iдентиф i Karri й н ll й н оп,l ер ос п(к)I
Ns екзаменацiйноi групи

Факул ьтет сто мат,ологi,лн иi] t

Щата складання iспиту

Отриманi результати

Дисциплiна
Nь

станцii

_ l Серелнt,
ьали на ]  ,'" .  

|  арl,{ фметtI tIне
станltlях l lсдi балiв зr(,) l

l дlIсцlIплlни

оцiнка за iспит

200бальна
шкала

4бальна

шкала

Терапевтична

стоматологiя

l

z
J

Ортопеди,lна

стоматологiя

4

5

стоматологiя

длrтячого BiKy

6

7

Хiрургiчна

стоматологiя

8

9

l0

Конвертацiя балiв в оцiнltч за 200бальною шкалою  (СА/_5)* 200

КритерiiВсТаНоВЛеннятрадицiйноiоцiнttи:квiДмiнноl> ltt0200балiв
< < добре>   l50179 балiв

кзадовi"пьно> l  l20149 балiв

< < нсзадов,iльно> l  п,tеншс l20 балЬ



Додаток б

MIHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРДiНИ

донЕць к ий ндцrондлъ н,ий, м,Еди ч i,н.иЙ, ун L вЕрс итЕт

Факупьтет отоматологi,lflий Ns oкзамснацiйноi групи _
Навчальний piK 2020202l КУРС 

_

, o.n.* ,, 
u* uo'* "'n'o'o'1

(lt lt,rttr .цисltиll.; t lt lи)

,Щата складання

Прiзвище. iM'rt та по

батьковi ст_чдонта

Ng зiшiковоi
I tнижl(и

0цiнка за шкалою
Пiдписи

СКЗа,l.tеНаТОРiвз/п за багато

ба;rьною
шI(аJою

за нац.

шкалою
ECTS

l

2.

3.

4.

5.

6.

,7.

8.

9.

Стулентiв у групi

Голова ЕК

tIлен ЕК:

Член ЕК:

t lлен ЕК:

Член ЕК:

1Iлен ЕК:

Не : ] 'lrвилось

Не склаllо

(tt i: tttI lc l
(rрiзвище ra iHiuitrlut)

tттрiзвl tш,е,га iHiuiaruil

(прiзвшuе та irrirrit lm)
(rtiлI t! tc )

(лiдпt rc ]
(Iц)iзвIшltl 1 ir [ iiLlit] ] lI )

tпl> iзвtrшlс г.l ilt iцiajпl )

(lrpilur;rrlc та it lirriали)

Проти прiзвища студонта, який не з'явився на об'ективний стр,чrстурований практи,lний

(клiнiчний )iспит (осп(к)I ),екзаN,{ енатор вказус "не з',Iвився",

вiдомiсть повертасться в деканат не пiзнiше наступного робочого дня пiслll проведення осп(к)



i

I

с{

у

о
Ф
ф
Q

t

F

9
о

Е
Ф

qJ

q)

ь
Q

aо

at
ёl
д

(v)

q
сЁ
L
Ф

F.

Ф
9
Ф
Ф

сl
д

\Ф

к

lФlo
lF

бlэ ц
Ilд
lllo
I il9elЕъal :ý е| ý R

lофяd
l( .;.} *ЕFх

l.io
lфхlёJ
la\ J

2,' ,:  v

/ i ý

хх9G
цiсЁ\ JEДý;

tl н
ь

3Ё
9
Ёа
ч
| J

2а

F
rЁ
.йа

i*
Фц
2.

сaal
Ф
ц
F

*
чlЁч
9
сс

(Y)

ь яNэ ts a.l;

Е := 69ЬоЁ:a,
Б t,9 5,пtrd 9,а;8

лl

,ý еЕ,qts
аф
нF

Ф rJF Ё
чпFд

g,b8E]
ý4 Q оUU
q ,9 l
Е:_f,ц
ts о i1l,__(rяфц* ц,хФ * (о !зф * о9
HHL_l

a1 м !lт,
9' ft tz,*

gýýЦХ

Е 8,нЕ*
HL'rz
Ё+  9. .* Y
Nl,t/ l* Y

I _|цl
Ё,(J
дц
Ф
*

l,,з

:Е
lT.{

| {

н
ц]

а
tT{

g
?

д
} < {

ь4л
I JJн

Ed



ф

Е
Е.оч

оЕ

Е,

о
Ф

9j
ý)

ч

ý)
9j

FJ
iд
Ф

о
с)Ё

оо
Ф
,.l
Е
ie

о
FJ

ro

р

Ф
| / .
н
.J
о_l

Б= Фй
Эоо!D
Еr' I J aJ б
дi ts,l ý Э

a'r.; Ё.
у':с w ТноДР
ь,с *  у
о о э.х,
: lr' 

ýl а

ýЕ= *
Ф5:с Е:k
iOi,r'э+
El$:(Ё'<  н t!:;= .i,2tr
ё.;Zili
v4Ё!
э* l79
.rj iбэ
!1 о ,rзх;БлФЕ
: ] a) 9
:цЧЕр.r'чдв

| л |  с)
lto п {
lф *  J о)

F9х
l,Y а 

14Ei]ElrЕ:нлlbJ* Y
IB, j лOl
lб *  з,| , Ф

l (),.'i
I  = Хl9ww

1с)| rj
l tЕ; : ]цlлнU

l ý; ,оIvrб
ltE
l ( ' я ;lФtri
l : ,а

lоЁa.r.

а
ý,

Ё

;J

ч'
Ф

a)

о
Ф\
F.,l

й
о
Ф

Q

'оФз

/ 1 (']  Х

лt

lj  л ,J г.J Ё ,_d

6Ё

'о

Ф

)е

с,

Е
Ez
iФ
с)aJоЕ

о

ý6Ёi'I | ,1 z,.J

ýiэ!

аtr8:=
Eýi рхЕ
ý; ё Ё Е Е

с0
с)
й
о..'
о

о
9j,l
н

,2_

Ёо

,J
о

!

:
ад!
U l, ; ;зб } rц
(l н

яА
z
бl

ý)=цч

i

ý
р
!

Е

Е

о
о1

,
о

о
j

о
Ф

Фв
rd
Ф
7
G

Ф

о
в
о

с) Ul д 'JJ г,J

;
Е

5,

i
о
о\

а,
а

f
Ё

t
о
а

а
7

ф
но
о\
Ф

Ф

зt

ýЕ

Е,

9
о
s
о

в
о


