
Презентація

навчальної дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ В СТОМАТОЛОГІЇ

(вибірковий компонент ВК 3 

ОНП «Стоматологія»

із циклу дисциплін загальної підготовки)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

за спеціальністю 221 Стоматологія

галузі знань: 22 Охорона здоров’я

Кваліфікація: доктор філософії у галузі 22 «Охорона здоров’я»

за спеціальністю 221 «Стоматологія»



к. мед. н., доцент Стовбан Ірина Василівна,

електронна адреса: istovban@ifnmu.edu.ua

к. е. н., доцент Юрченко Наталія Борисівна,

електронна адреса: niurchenko@ifnmu.edu.ua

Реалізується на кафедрі 

соціальної медицини 

та громадського здоров'я

Викладачі дисципліни:



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин, з них 

Вид 

контролю 

Всього, 

год/ 

кредитів 

ECTS 

Аудиторних 

СПР 
Лекції 

Практи-

чні

Очна 

(денна) 
ІІ ІІІ 90/3,0 10 50 30 ПМК 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

No Теми Години 

1. 

Сутність та роль управління менеджменту в медицині. 

Еволюція менеджменту. Моделі організації та 

фінансування охорони здоров’я. 

2 

2. 
Державне регулювання охорони здоров’я в Украін̈і. 

Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління. 
2 

3. Підприємницька діяльність у галузі охорони здоров’я. 2 

4. 
Управління інформаціин̆им забезпеченням у галузі 

охорони здоров’я. 
2 

5. 
Система управління персоналом. Організація та оплата 

праці працівників закладів охорони здоров’я. 
2 

ВСЬОГО 10 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

No Теми Години 

1. 
Сутність категорій̆ «управління», «менеджмент», «підприємництво». 

Комплексне вдосконалення процесів управління. 
2 

2. 
Рівні управління та групи менеджерів. Менеджер у системі охорони 

здоров’я. 
2 

3. Основні методи та функції управління. 2 

4. 
Суспільно-приватна модель фінансування. Соціальна модель охорони 

здоров’я. 
2 

5. Форми медичного страхування. 2 

6. Формування державної політики охорони здоров’я в Україні. 2 

7. Система охорони здоров’я в Україні. 2 

8. 
Поняття про організації. Сутність та основні риси формальної 

організації. 
2 

9. Загальні характеристики підприємств: види, особливості управління. 2 

10 Сутність та основні риси діяльності закладів охорони здоров’я. 2 

11 
Організація та порядок надання послуг у закладах охорони здоров’я. 

Класифікація закладів охорони здоров’я за сферою діяльності. 
2 

12 Підприємство в галузі охорони здоров’я: сутність, принципи, функції. 2 

13 Фінансовий план медичного закладу. 2 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

No Теми Години 

14 Особливості розробки та затвердження фінансового плану. 2 

15 Характеристика ринку медичних послуг. 2 

16 Інформаційні технології: мета, сутність, завдання. 2 

17 Державна політика інформатизації̈ охорони здоров’я в Україні. 2 

18 
Державна політика в галузі інфраструктури інформатизації̈ охорони 

здоров’я. 
2 

19 
Інформаційне забезпечення діяльності лікувально-профілактичного 

закладу. 
2 

20 
Інформаційно-документаційне забезпечення діяльності в галузі охорони 

здоров’я. Складання та оформлення службових документів. 
2 

21 Концептуальні засади управління кадрами в галузі охорони здоров’я. 2 

22 Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я. 2 

23 Система підготовки медичних кадрів в Україні. 2 

24 

Система кваліфікаційних вимог до медичного та управлінського 

персоналу медичних закладів. Організація праці та оплата праці 

медичних працівників. 

2 

25 Підсумковий модульний контроль 2 

ВСЬОГО 50 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ

✓ за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(лекція, бесіда, розповідь, пояснення, робота з літературою), наочні 

(ілюстрування, демонстрування, спостереження), практичні (ситуаційні 

задачі, самосійна робота, пошуково-дослідницька робота) та інтерактивні 

(дискусія, робота в малих групах, мозковий штурм, кейс-метод, ділова гра)

✓ за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, 

дослідницький

✓ за метою і завданнями – методи оволодіння новими знаннями, формування 

вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи 

усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної 

роботи з осмисленням й засвоєнням нового матеріалу із застосування знань 

на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, 

умінь і навичок; 

✓ з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання 

й мотивація навчання, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції та взаємокорекції. 

✓ дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams ліцензійного 

пакету Microsoft Office чи застосування програми для адміністрування 

опитування Google Forms яка входить в офісний набір Google Drive. 



ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

No Засоби контролю: 
Кількість 

балів 

1. 
Тестовий контроль

(4 запитання, кожне з яких оцінюється в 0,5 бали) 
0-2

2. Індивідуальне усне опитування 0-2

3.
Розв’язування індивідуального ситуаціин̆ого 

завдання
0-1

РАЗОМ 0-5

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі, які відвідали 

усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та набрали при вивчені модуля не менше 72 балів. 



ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

No 

Засоби контролю

підсумкового модульного 

контролю: 

Кількість 

балів 

Мінімальний 

бал 

1. 

Тестовий контроль

(40 запитань, кожне з яких 

оцінюється в 1 бал) 

0-40 30 

2. 

Індивідуальне усне 

опитування

(4 запитання, кожне з яких 

оцінюється від 0 до 10 

балів) 

0-40 20 

РАЗОМ 0-80 50 



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

✓ Викладання навчальної̈ дисципліни «Менеджмент в стоматології̈» здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-

Франківському національному медичному університеті». 

✓ Вивчення дисципліни посідає важливе місце в підготовці здобувача наукового 

ступеня доктора філософії̈, оскільки менеджмент в його сучасному розумінні є 

чітко структурованою методологічною базою, що слугує основним інструментом 

критичної оцінки якості наукової медичної інформації. 

✓ Дисципліна включає лекції та практичні заняття. 

✓ Засвоєння тем контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних 

цілей шляхом усного, тестового контролю знань та вирішенням індивідуальної 

ситуаційної задачі. 

✓ Формою підсумкового контролю з вивчення навчальної дисципліни 

«Менеджмент в стоматології» є підсумковий модульний контроль.

✓ Відвідування аудиторних занять є обов’язковим, пропущені заняття підлягають 

відпрацюванню. Процедура відпрацювання залежить від причин пропуску –

поважна чи неповажна. 

✓ Під час вивченні навчальної дисципліни слухачі повинні дотримуватися 

академічної доброчесності та відповідних правил поведінки. 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

✓ навчальні кімнати кафедри

✓ комп’ютерний клас – 16 місць

✓ мультимедійні засоби



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА


