
Особливості навчання на ОНП 
«Стоматологія» 

зустріч з гарантом 

Гарант ОНП «Стоматологія»
професор кафедри стоматології післядипломної освіти

д.мед.н., професор Дмитришин Т.М.



Згідно Закону України "Про вищу освіту" 2014 року, 

підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється на 

таких рівнях вищої освіти:

https://goo.gl/oV9MJh


Закон України про вищу освіту 

2014р:

Атестація осіб, які здобувають ступінь 

доктора філософії, здійснюється 

постійно діючою або разовою 

спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу чи наукової 

установи, акредитованою 

Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, на 

підставі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації. 

Здобувач ступеня доктора філософії 

має право на вибір спеціалізованої 

вченої ради.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
від 23 березня 2016 р. № 261  Про 
затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах) 



Цілі ОНП:

- Підготовка конкурентоздатного спеціаліста-

професіонала, науковця, який відповідає

сучасним вимогам ринку праці, роботодавців як

в Україні, так і закордоном в галузі 22 «Охорона

здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія».

- Формування науковця-фахівця з позицій

академічної та професійної доброчесності.

-Становлення навиків педагогічно-

організаційної діяльності для викладацької

роботи у ЗВО.



Кращі практики ОНП «Стоматологія» в Івано-Франківському 
національному медичному університеті 

• Комплексна підготовка доктора філософії : поєднання новітнього матеріально-технічного

забезпечення клініко-теоретичних баз, НДЛ, НПЦ та наукового потенціалу Університету,

головний акцент ОНП покладено на вирішення конкретного інноваційного наукового

завдання зі стоматології, упровадження його результатів у теоретичну і практичну діяльність,

у т.ч. педагогічну.

Унікальності програми додають:

• її вкоріненість у діяльність наукової школи з багаторічним досвідом (рішення Вченої ради

ІФНМУ від 26.01.2021), засновником і науковим керівником якої є Заслужений діяч науки і

техніки України, професор Рожко М.М.

• можливість здобувачів навчатися по національних підручниках зі стоматології, створених

колективом наукової школи.

• врахування регіонального контексту, щодо покращення стоматологічного здоров’я у

населення екологічно несприятливих регіонів Прикарпаття

• врахування галузевого контексту за рахунок виконання 4 НДР, що виконувалися на

замовлення МОЗ України та фінансувались за рахунок державного бюджету, а також 6

ініціативно-пошукових досліджень, результати яких впроваджені в навчальну та лікувальну

діяльність ЗВО та лікувально-профілактичних закладів України (від 2016-2021років)

• можливість здобувачів не лише вивчати англійську мову в ОК, але й підготуватися та скласти

сертифікаційний іспит FCE при Grade Education Centre від Cambridge Assessment English на

базі ІФНМУ.

• розроблені та впроваджені механізми зарахування неформальної освіти у формальний

освітній процес



2.1. Перелік компонентів освітньо-наукової програми

Обов’язкові компоненти ОНП «Стоматологія»

Цикл дисциплін для оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального

культурного світогляду

- 8 кредитів (4-6 кредитів):

ОК1. Філософія науки

ОК2. Академічна доброчесність

Цикл дисциплін для набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, усної та письмової

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведенні навчальних занять, управління

науковими проектами та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації

прав інтелектуальної власності – 12 кредитів (не менше 6 кредитів):

ОК3.Методологія проведення наукових досліджень

ОК4. Педагогіка та викладацька практика

ОК5.Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій

Цикл дисциплін для здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення

результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки

спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів

з відповідної спеціальності – 10 кредитів (6-8 кредитів).

ОК6. Курс англійської мови наукового спілкування

Пункт 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

(затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016) визначає, що ОП третього рівня включає чотири

компоненти, які забезпечують набуття таких компетентностей



ОНП «Стоматологія»

Цикл дисциплін для здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою

аспірант проводить дослідження, зокрема, засвоєння основних концепцій,

розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану

наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з

досліджуваного наукового напряму – 15 кредитів (не менше 12 кредитів).

ОК7. Клінічна епідеміологія та доказова медицина для наукового дослідження в

стоматології

ОК8. Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології

ОК9. Медична статистика

ОК10. Біоетика

Вибіркові компоненти ОНП

Із циклів дисциплін загальної підготовки

ВК1. Риторика та академічне письмо

ВК2. Медико-правові студії

ВК3. Менеджмент в стоматології

ВК4. Військова медицина

Із циклу дисциплін професійної підготовки

ВК5. Курс за вибором: Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології

ВК6. Курс за вибором: Клінічне та лабораторне матеріалознавство сучасної 

стоматології

ВК7. Курс за вибором: Новітні погляди до розуміння будови та функцій організму 



Порядок формування вибіркової складової індивідуального 

навчального плану здобувача вищої освіти

4.1. Для формування груп здобувачів для вивчення вибіркових дисциплін на

наступний навчальний рік відділ аспірантури та докторантури впродовж

вересня поточного навчального року ознайомлює здобувачів ступеня

доктора філософії із затвердженими Вченою радою Каталогами дисциплін

вільного вибору та організовує процедуру їхнього вибору із внесенням в

індивідуальний навчальний план підготовки на ОНП.

4.2. Після ознайомлення з Каталогами як на сайті Університету - сторінка -

Аспірантура. Докторантура, так і на дошці оголошень відділу аспірантури

та докторантури здобувачі визначають свій вибір щодо вивчення

конкретних дисциплін, проводять безпосередній запис на дисципліни у

вигляді заяви, зазначаючи пріоритетність для себе вибіркових дисциплін за

ОНП, що є підставою для формування індивідуального навчального плану.

4.3. На підставі заяв здобувачів відділом аспірантури та докторантури

формуються накази про створення груп для вивчення вибіркових дисциплін

на наступний навчальний рік, забезпечуючи умови щодо мінімальної

кількості здобувачів, за принципом оптимізації груп, які можуть бути

записані на певну дисципліну.



4.5. Розклад формують уникаючи збігів із іншими дисциплінами чи

виконанням наукової складової ОНП.

4.6. Якщо здобувач із поважної причини не зміг записатися вчасно, він,

надавши відповідні документи, звертається в відділ аспірантури та

докторантури із заявою для запису на вивчення обраних ним

дисциплін.

4.10. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії можуть

перезараховуватись кредити по вибіркових дисциплінах, що прослухані

у ЗВО–партнерах, у рамках програм академічної мобільності, що

узгоджено із «Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук в Івано-Франківському національному
медичному університеті».



ЗРАЗОК

заяви здобувача на включення до індивідуального плану дисциплін вільного

вибору

Завідувачу відділу аспірантури

та докторантури

здобувача_________ курсу, групи_____ 

(прізвище, ініціали)

ЗАЯВА

Прошу включити в мій індивідуальний навчальний план на 20_/20__навчальний

рік наступні вибіркові навчальні дисципліни на ОНП _______________ в порядку

пріоритетності:

• Із циклів дисциплін загальнонаукової підготовки

1.1._______________

1.2._______________

1.3._______________

1.4._______________

2. Із циклу дисциплін професійної підготовки

2.1._______________

2.2._______________

2.3._______________

2.4._______________

(дата ) (підпис)

*пріоритетність зазначати по мірі важливості для себе



Науково-дослідна робота за темою дисертації

Планування матеріалів

роботи, затвердження теми

та плану роботи над

дисертацією.

Літературний пошук та

його критичний аналіз.

Формулювання завдань та

вибір методів дослідження.

Моніторинг дотримання

біоетичних норм та

академічної доброчесності.

Перший етап дослідження,

обговорення результатів,

підготовка публікацій за

матеріалами першого етапу

роботи.

Звіт про виконання

індивідуального плану

наукової роботи за 1 рік

навчання.

Напрацювання та збір

матеріалів дослідження

відповідно до поставлених

завдань, обробка, аналіз.

Підготовка наукових

публікацій, патентів, виступи

на конференціях.

Моніторинг дотримання

практики академічної

доброчесності.

Звіт про виконання

індивідуального плану

наукової роботи за 2 рік

навчання.

Напрацювання та збір

матеріалів дослідження

відповідно до поставлених

завдань, обробка,

обговорення.

Підготовка наукових

публікацій, виступи на

конференціях,

впровадження результатів

наукових досліджень.

Формулювання наукової

новизни та практичного

значення дисертаційної

роботи.

Моніторинг дотримання

практики академічної

доброчесності.

Звіт про виконання

індивідуального плану

наукової роботи за 3 рік

навчання.

Підготовка та

представлення

рукопису.

Моніторинг

дотриман-ня

біоетичних

норм та

практики

академічної

доброчесності.

Фаховий

семінар у ЗВО.

Подання

дисертації до

захисту.

З
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І рік ІІ рік ІІІ рік ІV рік

Семестр1 Семестр2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8

2.2. Структурно-логічна схема ОНП



Положення про неформальну та інформальну освіту в 
Івано-Франківському національному медичному

університеті
https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/norm_dok/

ВИЗНАННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА 

ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ УЧАСНИКІВ ФОРМАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

Право на визнання результатів навчання у неформальній та інформальній освіті

поширюється на всіх учасників освітнього процесу.

Визнання результатів навчання здобутих у неформальній та інформальній освіті

поширюється на нормативні та вибіркові освітні компоненти ОП виключно з запропонованого

Університетом списку освітніх компонент.

Порядок, процедури визнання та зарахування результатів здобутих у неформальній та

інформальній освіті формального освітнього процесу Університету.

Етапи: 

1) визначення результатів навчання, отриманих через неформальну та інформальну освіту – знання,

уміння, навички, що можна ідентифікувати, оцінити, виміряти та які здобувач здатний

продемонструвати;

2) документальне підтвердження результатів навчання (за наявності);

3) оцінка результатів навчання;

4) документування зарахованих результатів навчання;

5) розгляд скарги здобувача апеляційною комісією у разі невизнання результатів навчання здобутих у

неформальній та інформальній освіті у формальному освітньому процесі.



Університет може визнати результати навчання здобувачів різних рівнів освіти, 

отриманих в неформальній та інформальній освіті в обсязі, що, як правило, не 

перевищує 1 кредиту ЄКТС (30 год) у межах 1 навчального року. 

Результати навчання у неформальній та інформальній освіті можуть зараховуватися:
- як індивідуальна робота здобувача з навчальної дисципліни  
- при відпрацюванні пропущених занять основних та вибіркових дисциплін на 

семестр, в обсязі не більше, ніж 10% від об’єму пропущених занять
До керівника відповідного структурного підрозділу (відділ аспірантури та 

докторантури):
1. Заява 
2. Підтверджуючі документи: сертифікати, свідоцтва, дипломи
3. Опис заходу неформальної освіти(програма, інформ. лист)

Якщо зарахування від 1 до 8  академічних годин 
Кафедра: завідувач кафедри, презентація, викладач 

Понад 8 годин:
Фахова комісія:
- співбесіда, здача практичних навичок, моделювання, тестування, звіт у вигляді
презентації чи усної доповіді.

-



Важливим є комплексний навчально-практичний центр «Стоматологія», що 

включає фантомні кімнати та клінічні зали: 

• фантомний клас рентгенологічних методів обстеження та 3D

технологій,

• фантомний клас хірургічної стоматології,

• фантомна кімната дентальної імплантації,

• фантомний клас кафедри ортопедичної стоматології,

• кімната профілактики та гігієни ротової порожнини,

• кабінет невідкладної допомоги,

• Центр комп’ютерної діагностики

• Функціональна діагностика,

• Естетична стоматологія,

• зала для післядипломної підготовки за фахом

• «Стоматологія ортопедична», «Імплантологія»,

• Ендодонтичне лікування зубів,

• НПЦ клініко-лабораторних досліджень.







Для проведення наукових досліджень за принципами доказової 
медицини діє 10 науково-дослідних лабораторій із підтвердженою 

технічною компетентністю:

• Міжкафедральна наукова лабораторія
• Генетична лабораторія кафедри медичної біології і медичної 

генетики
• Центр біоелементології
• Навчально-наукова лабораторія морфологічного аналізу
• Клініко-діагностична лабораторія лікувально-навчального 

наукового структурного підрозділу «Університетська клініка»
• Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень
• Науково-практичний центр нейрофізіологічного дослідження
• Наукова молекулярно-генетична лабораторія
• Навчально-практичний центр «Фармація. Хроматографічний 

аналіз»
• Науково-практичний центр серцево-судинної реабілітації та 

відновного лікування.



«Центр біоелементології»

• Адреса: ЦК ІФНМУ, вул. Галицька, 2

• Свідоцтво про технічну компетентність №037/19 від 

• 13 червня 2019р. до 12 червня 2024р.

• Директор Центру – д.б.н., проф. Ерстенюк Г.М.

• Фахівці:

• Олексин М.М.- старший лаборант

• Вівчар В.М.- інженер-хімік

• Мартиненко С.М. – препаратор

• Центр володіє  46

• методиками дослідження 



Атомно-абсорбційний 

спектрометр АА-7000 фірми 

“Shimadzu ” (Японія), з 

можливістю визначати до 70 

хімічних елементів

Кафедри ІФНМУ (12): стоматології

ПО, фармації, патофізіології,

фізіології, внутрішньої медицини

стоматологічного факультету ім.

М.М.Бережницького, онкології,

внутрішньої медицини №2 та

медсестринства, медичної біології і

медичної генетики, пропедевтики

педіатрії, дерматології та

венерології, біологічної та медичної

хімії ім. Г.О. Бабенка,

ендокринології.

- Медичний центр репродуктивного 

здоровя «Данія», м. Івано-

Франківськ

-Тернопільський національний 

медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевського,

-Буковинський державний 

медичний університет



Показники, які вивчають 

• Про- та антиоксидантних систем

• Ліпідного, кальцій-фосфорного обміну

• Ферменти

• Метаболіти

• Енергетичний обмін

• Спектральний аналіз біологічних
субстанцій

• Аналіз рівня мікро- та макроелементів в
біологічних субстратах (Са, Си, Со, Mg,
Fe, Mn, Cd, Zп, Pb, Cr, Hg, Se)

• Хімічний аналіз води і грунтів:

визначення рН, вмісту катіонів та аніонів

У перспективі розвитку Центру:
визначення вмісту макро- та
мікроелементів у біологічних субстратах
з одночасним визначенням
металопротеїнів.



Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних 

досліджень

Термін чинності свідоцтва про 

технічну компетентність - №007/17 

видане 20.11.2020р, чинне до 

19.11.2025р.

Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 25

1-й поверх



• Керівник НДЛ мікробіологічних 

досліджень: д.мед. н., проф. Куцик Р.В.

• Фахівці:

• Куровець Л.М. – к.м.н., доцент, ст. наук. 

співробітник,

• Гаморак Г.П. – к.м.н., доцент, ст. наук. 

співробітник,

• Ворощук П.В. – ст. наук. співробітник,

• Юрчишин О.І. – к.м.н., мол. наук. 

співробітник,

• Огієнко Т.Ю. – мол. наук. співробітник,

• Процюк В.В. – мол. наук. співробітник,

• Павлюк Н.В. – мол. наук. співробітник,

• Шикета Л.М. – мол. наук. співробітник,

• Черкас Л.Б. – лаборант,

• Лотоцька М.Ю. – лаборант.

Співпраця з кафедрами: дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія,

ортопедична стоматологія, стоматологія ПО, хімія фарм. факультету, загальна

хірургія, інфекційних хвороб та епідеміології, організації та економіки фармації

і технології ліків.



Згідно з документом про галузь технічної компетентності НДЛ 

мікробіологічних досліджень виконує наступні дослідження

Наукове співробітництво між: 
- ДП “Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова”АМН Ук раїни

- Інститут  мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного   НАН України

6. Оцінка динаміки росту мікробних                

культур.

7. Оцінка чутливості мікробних культур до

антибіотиків, синергізму комбінацій

протимікробних препаратів.

9. Оцінка протимікробних властивостей

гетероциклічних сполук, рослинних

екстрактів та їхніх компонентів.

11. Вивчення компонентного складу

рослинних екстрактів.

12. Оцінка активності факторів

протимікробного захисту організму.

1 Мікроскопічне виявлення мікроорганізмів

в біологічному матеріалі.

2. Кількісна оцінка присутності

мікроорганізмів в біологічному матеріалі.

3. Визначення видового складу

мікробіоценозів та кількісна оцінка їхніх

окремих учасників.

4. Оцінка морфологічних, культуральних,

біохімічних (ферментативних) властивостей

мікроорганізмів

5. Оцінка факторів вірулентності

мікроорганізмів та їх здатності до

біоплівкоутворення.



Навчально-наукова лабораторія морфологічного

аналізу
Адреса: морфологічний корпус ІФНМУ, майдан

Шептицького, 21, кафедра анатомії людини, 1

поверх.

Налічує 5 кімнат: електронна мікроскопія – 2,

гістологічна та гістохімічна -1,

експериментальна операційна із виготовленням

заморожених зрізів – 1, кабінет з моделювання

експериментальної патології – 1.

Свідоцтво 051/19, термін чинності 20.11.2019 -

19.11.2024 р. 

Керівник лабораторії – д.мед.н., проф. 

Попадинець О.Г., зав. кафедри анатомії людини

Фахівці: 

1. лабораторія гістологічних та гістохімічних 

досліджень - проф. Попадинець О.Г.,  доцент 

Грищук М.І., ст. лаборант Долибʼяник Г. М. , ст. 

лаборант Лапінська Н.М., робітник Римчук О.Д. 



Методики дослідження:
- гістологічне та гістохімічне дослідження

-виготовлення матеріалу для електронномікроскопічного

дослідження

- електронномікроскопічне дослідження

- забір матеріалу із виготовленням заморожених зрізів

- моделювання експериментальної патології

Методики морфологічних досліджень :

монографія / Багрій

М. М., Діброва В. А., Попадинець О. Г.,

Грищук М. І. ; за ред. М. М. Багрія, В. А.

Діброви. – Вінниця : Нова книга, 2016. –

328 с.



Придбано цифровий 

просвічуючий електронний 

мікроскоп SEO-TEM-100 фірми 

"Sumy Electron ptics" Україна



Академічна доброчесність
В ІФНМУ розроблені та відповідно до них діють наступні процедури та заходи:

- Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в Університеті: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/komisiya_plagiatu/P

ologennya.pdf

- Створено комісію з виявлення та запобігання академічного плагіату в Університеті.

-Розроблено он-лайн курс «Основи академічної доброчесності». 

https://courses.ifnmu.edu.ua/courses/course-v1:KZVTZP+001+2020_T1/about.

- Впроваджено google-форму для прийому матеріалів для перевірки на академічний

плагіат, що здійснюється через сайт Університету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aEplZ1bQO45aTfkW49sWy8HhzxmHbGjuG

glbH4BjrcnL2A/viewform

Інформація розміщена на сторінці ЗВО у розділі Наукова робота – Комісія з виявлення та 

запобігання академічного плагіату в Університеті: 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/komisiia-z-vyiavlennia-

ta-zapobihannia-plahiatu

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/naukova_robota/komisiya_plagiatu/Pologennya.pdf
https://courses.ifnmu.edu.ua/courses/course-v1:KZVTZP+001+2020_T1/about
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aEplZ1bQO45aTfkW49sWy8HhzxmHbGjuGglbH4BjrcnL2A/viewform
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/komisiia-z-vyiavlennia-ta-zapobihannia-plahiatu


• «Галицький лікарський вісник» рецензоване 
фахове наукове видання України у галузі 
медичних наук, категорії Б; внесений до 
наукометричних баз: INDEX 
COPERNICUS, Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), CrossRef, Google Scholar, 
WorldCat, BASE (Bielefeld Academic Search 
Engine), JournalsTOCs, OpenAIRE, CORE, J-
Gate, Національна бібліотека ім. В. І. 
Вернадського (база «Україніка наукова»).

• «Архів клінічної медицини» рецензоване 
фахове наукове видання України у медичних 
наук, категорії Б; внесене до наукометричних
баз: INDEX COPERNICUS, CrossRef, Google 
Scholar, WorldCat, BASE (Bielefeld Academic 
Search Engine), JournalsTOCs, ResearchBib, 
OpenAIRE, CORE, J-Gate, 
Національна бібліотеці ім. В. І. 
Вернадського (база «Україніка наукова»).



«Прикарпатський Вісник наукового

товариства ім. Т.Г. Шевченка» -

серія «Пульс», наукове видання України у

галузі медичних наук, внесене до

наукометричних баз: Google Scholar,

Національна бібліотека ім. В. І.

Вернадського (станом на 1.01.2020 на

перереєстрації).

«Art of Medicine» - рецензоване фахове

наукове видання України у галузі медичних

наук, категорії Б; внесене до

наукометричних баз: Crossref, Google

Scholar, Scientific Periodicals of Ukrain" the

Vernadsky National Library of Ukraine,

Academic Resource Index – ResearchBib,

Scientific Indexing Services (SIS),

International Innovative Journal Impact Factor

(IIJIF), Directory of open access scholarly

resources (ROAD), Directory of Research

Journals Indexing (DRJI).



Журнал Терапевтика ім. професора М.М.Бережницького

Періодичність виходів – 4 рази на рік
2
Наклад – 13500 прим.
3
Базовий обсяг – 96 стор.; формат – А4.
4
Мова – українська, російська, англійська.
5
Передплатний індекс - 76464.
6
ЗАСНОВНИКИ
Івано-Франківський національний медичний університет
Видавничий дім «МЕДКНИГА»
7
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ №24479-
14419Р
від 06.07.2020 року
8
Головний редактор - Вірстюк Наталія Григорівна, д.м.н., 
завідувачка кафедри фармакології та внутрішньої медицини 
№3 імені професора М.М. Бережницького, ДВНЗ «Івано-
Франківський національний медичний університет»



• Здобувачі Університету мають можливість 
безкоштовно користуватися повнотекстовим 
пошуком у системі HINARI
(http://hinarilogin.research4life.org). Крім того, 
комп’ютери читального залу мають доступ до 
РБД PubMed, котра дозволяє проводити пошук 
за реферативними статтями: 
www.nebi.nlm.nih.gov\PubMed/ 

• Наявний повний доступ до ресурсів: 

• WEB OF SCIENCE 
http://apps.webofknowledge.com

• SСОРUS https://www2.scopus.com

http://hinarilogin.research4life.org/
http://apps.webofknowledge.com/
https://www2.scopus.com/


Soft skills (т.зв. “м’які навички”, “соціальні

навички” чи “навички успішності”) – дозволяють

випускникам ЗВО бути успішними на своєму

робочому місці.

До soft skills зараховують навички

комунікації, лідерство, здатність брати на себе

відповідальність, працювати в критичних умовах,

вміння полагоджувати конфлікти, працювати в

команді, управляти своїм часом, розуміння

важливості deadline (вчасного виконання

поставлених завдань), здатність логічно і критично

мислити, самостійно приймати рішення,

креативність і т.ін.

Іноді до соціальних навичок також

зараховують знання іноземних мов, в першу чергу

англійської мови.



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні та практичні проблеми сучасної стоматології
(обов’язковий компонент ОНП «Стоматологія» із циклу 

дисциплін для здобуття глибинних знань із 
спеціальності)

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інноваційні методи діагностики та лікування в стоматології

Освітньо-наукова програма вищої освіти підготовки фахівців 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень

Кваліфікація освітня Доктор філософії

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 221 Стоматологія



Оцінювання (ОК 8)

Критерії оцінювання поточного контролю 
рівня знань До ПМК допускається здобувач, 
який виконав всі види робіт, передбачених
навчальною програмою та при вивченні
розділів. На практичних заняттях здобувачів
оцінюють в 0, 1, 2, 3 бали.

Оцінювання самостійної 
роботи: - здійснюється під 
час поточного контролю теми 
- на підсумковому 
модульному контролі. 

ПМК:
а) практична частина заключної атестації (оцінка діяльності при курації хворих); 

б) тестування на комп’ютері (40 тестів); 
в) усна співбесіда за питаннями до заключної атестації. 

Максимальна кількість балів за тестові завдання – 40 балів. 
Максимальний бал за правильно виконаний практичний навик – 5 балів,  макс. 5 х5 

=25  балів
Усна відповідь: 5 запитань, кожне з яких оцінюється у 3 бали. Максимальна 

кількість балів за усне опитування – 15. 

Критерії оцінювання в силабусах



«Ступінь доктора філософії є освітнім рівнем. Це свідчення

кваліфікованості науковця для продовження дослідницької та

викладацької діяльності. Це початок кар’єри, а не її

вершина».

Михайло Винницький 


