
Звіт 

за результатами громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Стоматологія, редакція 2020-02» 

 

Поточна редакція 

/висвітлення 

питання 

Форма надання 

пропозицій 

Пропозиції, що 

надійшли під час 

громадського 

обговорення 

Рішення щодо 

пропозицій і 

обговорення 

Остаточна редакція із урахування 

результатів обговорення та додатково 

внесених змін 

Здобувачі третього рівня вищої освіти 

 Пропозиція в 

googleform 

громадського 

обговорення 

Заяць Ольга Василівна 

здобувач 4 року 

навчання 

«На мою думку, 

необхідно збільшити 

кількість годин для 

самостійного 

опрацювання з біоетики. 

Так, як аспіранти вже 

вивчали даний предмет 

під час навчання в 

університеті». 

Схвалено Збільшено відсоток самостійної 

позааудиторної роботи до 66% на всіх 

дисциплінах ОНП. 

 Пропозиція в 

googleform 

громадського 

обговорення 

Сачко Андрій 

Михайлович, голова 

ТМВ 

Пропозиція відмінити 

екзамени. ПМК повною 

мірою демонструють 

знання та вміння 

аспірантів, тому 

екзамени дублюють 

Схвалено в 

повному обсязі 

Змінено підсумковий контроль у формі 

«Іспит» із ВК циклу професійної 

підготовки та ОК «Курс англійської 

мови наукового спілкування» на ПМК. 

 



функції ПМК. 

Науково-педагогічні працівники 

 Витяг з 

протоколу 

засідання 

кафедральних 

зборів №14 від 

29.06.21р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

стоматології ПО: 

- доцент Костишин З.Т. 

рекомендувала ведення 

здобувачами відкритих 

занять під час 

проходження 

викладацької практики 

зараховувати як 

індивідуальну роботу з 

вибіркової компоненти 

професійного 

спрямування. 

Схвалено в 

повному об’ємі 

 

 

 

 

 

 

 

До силабусів ВК7-10 внесено 

інформацію щодо зарахування 

здобувачам як форма індивідуальної 

роботи проведення відкритого 

практичного заняття під час 

викладацької практики. 

 

 Витяг з 

протоколу 

засідання 

кафедральних 

зборів №1 від 

27.08.21р. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

фізіології 

В обговоренні ОНП 

«Стоматологія – 

редакція 2020 - 02» 

професор Воронич-

Семченко Н.М., доц. 

Гуранич Т.В.  

запропонували 

працювати над 

розширенням частки 

дистанційних форм 

Схвалено до 

вивчення та 

реалізації 

питання за 

сприяння ВІАЗ 

ІФНМУ.   

 

Навчання на ОНП «Стоматологія»  

відбувається за змішаною формою: 

очною та дистанційною. Дистанційна 

форма реалізується в межах 10-20% 

об’єму кредитів дисципліни. 

У разі карантинних обмежень 

дистанційне навчання проводиться 

відповідно до розпоряджень по 

ІФНМУ. 

Використання платформ веб-форумів як 

дистанційної форми навчання доцільне 

при викладанні ВК9, вітається як новий 

ефективний спосіб, що дозволяє 



навчання при викладанні 

як обов’язкових, так і 

вибіркових компонент. 

Зокрема, при викладанні 

ВК9 «Новітні погляди до 

розуміння будови та 

функцій організму 

людини в стоматології» 

створити та 

використовувати 

дискусійний веб-форум. 

проводити активну дискусію. 

  д.мед.н., професор 

Жураківська О.Я. 

Відповіднодо Закону 

України №1369-ІХ від 

30 березня 2021р «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

врегулювання окремих 

питань присудження 

наукових ступенів та 

ліцензування освітньої 

діяльності» розширити 

вивчення понять 

фабрикація та 

фальсифікація в ОК2 

«Академічна 

доброчесність». 

Схвалено в 

повному об’ємі.  

 

При вивченні ОК2 «Академічна 

доброчесність» включено до лекцій та 

практичних занять матеріал щодо 

тлумачення форм фабрикацій та 

фальсифікацій, методів недопущення, 

попередження та відповідальність.  



СК 10. Лідерство у 

розробці та 

впровадженні 

інновацій і їхнє 

використання в 

професійній 

стоматологічній 

діяльності. 

Лідерство у 

керуванні 

колективом. 

 

  к.п.н., 

доц. Кузенко О.Й. 

кафедра українознавства 

і філософії 

пропоную назву 

дисципліни ОК4 

«Педагогіка» змінити на 

«Основи педагогіки 

вищої школи» 

- пропоную доповнити 

«СК 10. Лідерство у 

розробці та 

впровадженні інновацій і 

їхнє використання в 

професійній 

стоматологічній 

діяльності. Лідерство у 

керуванні колективом» 

СК 10. Лідерство у 

розробці та 

впровадженні інновацій і 

їхнє використання в 

професійній 

стоматологічній та 

освітній діяльності. 

Лідерство у керуванні 

колективом. 

- На мою думку, у 

ПРН 20. «Дотримуватися 

Схвалено в 

повному об’ємі 

Назву ОК4 змінено на «Основи 

педагогіки вищої школи» 

СК10. Лідерство у розробці та 

впровадженні інновацій і їхнє 

використання в професійній 

стоматологічній та освітній діяльності. 

Лідерство у керуванні колективом. 

ПРН 20. «Дотримуватися академічної та 

професійної доброчесності, 

впроваджувати політику академічної 

доброчесності в наукову, професійну та 

освітню діяльність, нести 

відповідальність за достовірність 

отриманих наукових результатів, вміти 

планувати і проводити заходи 

направлені на недопущення проявів 

академічної не доброчесності» 



академічної та 

професійної 

доброчесності, 

впроваджувати політику 

академічної 

доброчесності в наукову, 

професійну та 

викладацьку діяльність, 

нести відповідальність 

за достовірність 

отриманих наукових 

результатів, вміти 

планувати і проводити 

заходи направлені на 

недопущення проявів 

академічної не 

доброчесності» 

викладацьку діяльність 

замінити на освітню 

діяльність. 

Гарант 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

засідання 

робочої групи 

Дмитришин Тетяна 

Миколаївна д.мед.н., 

професор, професор 

кафедри стоматології 

ПО 

до ВК професійного 

спрямування ввести ВК 

«Комплексне 

Схвалено в 

повному об’ємі.  

 

 

 

 

 

 

В ОНП включено ВК10 «Комплексне 

дослідження морфологічних, 

функціональних та клінічних 

особливостей тканин протезного ложа 

при ортопедичному лікуванні 

стоматологічної патології, 12 кредитів 

ЄКТС». 



 

 

 

 

 

 

 

дослідження 

морфологічних, 

функціональних та 

клінічних особливостей 

тканин протезного ложа 

при ортопедичному 

лікуванні 

стоматологічної 

патології» в обсязі 12 

кредитів. 

 

 

 

 

 

Члени проєктної групи 

У розділі ОНП 

«Перелік 

нормативних 

документів, на яких 

базується ОНП» 

пункт 6. Закон 

України «Про вищу 

освіту»  

 

 

 

 

 

Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

Луцак Світлана 

Миколаївна д. філол. н., 

професорка, 

завідувачка кафедри 

мовознавства 

У розділі ОНП «Перелік 

нормативних 

документів, на яких 

базується ОНП» внести 

зміни відповіднодо 

Закону України №1369-

ІХ від 30 березня 2021р 

«Про внесення змін до 

деяких законів України 

щодо врегулювання 

окремих питань 

присудження наукових 

ступенів та ліцензування 

Схвалено в 

повному обсязі.  

 

У зазначеному розділі ОНП пункт 6. 

Закон України «Про вищу освіту» (від 

01.07.2014 № 1556-VII). Режим 

доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18. замінено на Закон України «Про 

вищу освіту», документ № 1556-VII, в 

редакції від 16.07.2021р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text


освітньої діяльності». 

Товариство молодих вчених 

ВК циклу 

професійного 

спрямування, ОК10 

«Курс англійської 

мови наукового 

спілкування»» в 

ОНП 

«Стоматологія», 

2020р мають 

підсумковий 

контроль у формі 

«Іспит». 

Витяг з 

протоколу 

засідання 

Товариство 

молодих 

вчених №9 від 

27.08.2021р 

Відмінити форму 

оцінювання «Екзамен» у 

зв’язку із тим, що він 

дублює форму 

оцінювання 

«Підсумковий 

модульний контроль». 

Результати ПМК у 

повній мірі 

відображають рівень 

знань та вмінь 

аспірантів. 

Схвалено в 

повному обсязі. 

 

 

 

 

Змінено підсумковий контроль у формі 

«Іспит» із ВК циклу професійної 

підготовки та ОК «Курс англійської 

мови наукового спілкування» на ПМК.  

 

Навчальний відділ 

Відсоток 

самостійної 

позааудиторної 

роботи становить 

49,1%. 

 

Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

Керівник навчального 

відділу 

Голуб В.В. 

Збільшити відсоток 

самостійної 

позааудиторної роботи з 

49,1% до 66%. 

Схвалено в 

повному обсязі. 

Збільшено відсоток самостійної 

позааудиторної роботи до 66% на всіх 

дисциплінах ОНП 

Науковий відділ 

 Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

В.о начальника 

наукового відділу 

д.мед.н., професор 

Дмитришин Т.М. 

Оновити напрямки 

Схвалено в 

повному обсязі. 

До орієнтовного переліку тем наукових 

досліджень зі спеціальності 221 

«Стоматологія» включено теми: 

- Комплексне морфофункціональне 

дослідження та обґрунтування 



наукових досліджень із 

врахуванням тем НДР 

кафедр. 

застосування сучасних методів 

лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань 

- - Клініко-експериментальне 

обґрунтування нових методів 

діагностики, профілактики та 

ортопедичного лікування 

стоматологічних захворювань у 

населення Івано-Франківської області. 

- - Клініко-патогенетичні особливості 

перебігу захворювань зубощелепної 

системи у хворих у постковідному 

періоді, особливості діагностики та 

лікування 

- - Функціональні та структурно-

метаболічні особливості щелепно-

лицевої ділянки за умов дефіциту 

вітаміну D, йоду та його поєднання. 

 

 

 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми «Стоматологія» 

третього рівня вищої освіти                                                                                                       Дмитришин Т.М. 

 


