
ЗВІТ 

про результати громадського обговорення  

проєкту освітньо-професійної програми «Стоматологія»  

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я  

Івано-Франківського національного медичного університету 

 
№ Пропозиції, що надійшли під час 

громадського обговорення 

Автор пропозиції Рішення щодо 

пропозиції і 

обговорення 

Остаточна редакція з урахуванням 

результатів обговорення та додатково 

внесених змін 

1. Назву блоку ВК 4.2 "Анатомія людини: 

ангіоневрологія. Особливості 

кровопостачання та іннервації голови і 

шиї" змінити на "Анатомія людини: 

ангіоневрологія з особливостями 

голови і шиї" 

Кафедра анатомії 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор 19: ВК 4.2 "Анатомія 

людини: ангіоневрологія з 

особливостями голови і шиї" 

2. Просимо виправити технічний огріх у 

слові e-lerning на ст. 7 (повинно бути 

"e-learning"). 

Кафедра анатомії 

ІФНМУ 

Схвалено Стор. 7: Викладання та навчання 

«Компетентнісне, 

студентоцентроване навчання, 

ініціативне самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання через виробничу  та 

лікарську практику. 

Лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, виробнича 

практика, консультації з 

викладачами та самостійна робота 

студентів, форми змішаного 

навчання e-learning» 



3. В розділі 5 проекту освітньо-

професійної програми Стоматологія в 

пункти 6, 12, 15 додати посилання на 

список 5 ( в додатку 3). 

В список 5 додати такі пункти: 

15. Визначення параметрів 

мікроклімату. 

16. Оцінювання ефективності 

вентиляції. 

17. Оцінювання світлового режиму 

виробничих приміщень. 

18. Проведення дозиметричного 

контролю. 

19. Прогнозування захворюваності 

карієсом зубів і флюорозом в 

залежності від геохімічної обстановки. 

20. Проведення санітарного контролю 

за розміщенням військ. 

Кафедра гігієни та 

екології ІФНМУ 

Відхилено: список 5 

додатку до ОПП 

Стоматологія 

наведений у редакції, 

поданій у Стандарті 

вищої освіти України 

за спеціальністю   

221 «Стоматологія» 

для другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти, 

затвердженому 

наказом 

Міністерства  освіти і 

науки України 

24.06.2019р. № 879. 

Без змін 

4. З компоненти освітньо-професійної 

програми ОКП 19 (Пропедевтика 

ортопедичної стоматології) видалити 

ФК 12. Спроможність до організації та 

проведення скринінгового обстеження 

в стоматології. 

Кафедра 

ортопедичної 

стоматології 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 26: внесено відповідні зміни 

в табл. 4.1. 

5.  Блоки 12, 20 та 23 вибіркових 

компонент доповнити курсами за 

вибором (в т.ч. авторськими) з 

дисциплін професійного спрямування 

Кафедра 

ортопедичної 

стоматології 

ІФНМУ 

Схвалено У новій редакції: 

стор.20: Блок 12 «ВК 12.1. Сучасні 

методи генетичної діагностики 

ВК 12.2. Основи соціальної 

психології 



ВК 12.3. Побічна дія ліків 

ВК 12.4. Фахова анлійська мова 

ВК 12.5. Медицина та художня 

культура 

ВК 12.6. Нові підходи та методики 

препарування коронок зубів під 

різні види ортопедичних 

конструкцій 

ВК 12.7. Нові можливості 

реставрацій зруйнованих коронок 

зубів» 

Стор. 21: Блок 20 «ВК 20.1. Основи 

профілактики алкоголізму та 

наркоманії 

ВК 20.2. Основи психоаналізу 

ВК 20.3. Ділова англійська мова  

ВК 20.4. Основи сексології та 

сексопатології 

ВК 20.5. Сучасна діагностика 

захворювань скронево-

нижньощелепного суглобу та 

слинних залоз 

ВК 20.6. Пластична та 

реконструктивна хірургія 

ВК 20.7. Нові підходи та методики 

препарування коронок зубів під 

різні види ортопедичних 

конструкцій 

ВК 20.8. Нові можливості 



реставрацій зруйнованих коронок 

зубів 

ВК 20.9. Професійна комунікація 

стоматолога» 

Стор. 21: Блок 23 «ВК 23.1. 

Пластична та реконструктивна 

хірургія 

ВК 23.2. Сучасні технології 

суцільнолитого протезування 

ВК 23.3. Основи естетичної 

реставрації зубів 

ВК 23.4. Хірургічна підготовка 

порожнини рота до протезування 

ВК 23.5. Ендодонтична техніка в 

дитячій стоматології 

ВК 23.6. Сучасні технології 

застосування незнімної 

ортодонтичної техніки 

ВК 23.7. Імплантація як сучасний 

підхід до заміщення втрачених 

зубів» 

6.  Внести зміни до розділу 4.1. Матриця 

відповідності програмних 

компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми: 

ОКП 18 

Загальні компетентності – додати 

ЗК13, ЗК14, ЗК15. 

Кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 25-26: Внесені відповідні 

зміни у табл. 4.1. 



Фахові компетентності –  вилучити 

ФК1, ФК2, ФК3 ,ФК4;  

додати ФК8, ФК13, ФК15 

ОКП 26 

Фахові компетентності – додати 

ФК17, ФК18 

7. Внести зміни до розділу 5.1. Матриця 

забезпечення програмних результатів 

навчання (ПРН) обов’язковими 

компонентами освітньої програми 

ОКП 18 

Вилучити:ПРН1, ПРН2, ПРН3, ПРН4, 

ПРН5, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН9, 

ПРН10, ПРН11, ПРН12. 

Додати: ПРН14, ПРН17, ПРН18, 

ПРН19, ПРН20, ПРН22 

Кафедра 

терапевтичної 

стоматології 

ІФНМУ 

Схвалено  Стор. 29: Внесені відповідні зміни 

у табл. 5.1. 

8. Внести зміни до навчальної 

дисципліни «Латинська мова та 

медична термінологія»: 

1. Вилучити ПРН 7 з п.5. Матриця 

забезпечення програмних результатів 

навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми для 

дисципліни ОКЗ 5. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено Стор. 29: внесено відповідні зміни 

у таблицю 5.1. 

9.  Внести зміни до навчальної 

дисципліни «Іноземна (англійська) 

мова»: 

1. Вилучити ПРН 7 з п.5. Матриця 

забезпечення програмних результатів 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено Стор. 25-31: внесено відповідні 

зміни у таблиці 4.1, 4.2, 5.1, 5.2. 



навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми для 

дисципліни ОКЗ 4. 

2. Для дисципліни ВК 2 замінити в 

 п. 4 Матриця відповідності 

програмних компетентностей 

вибірковим компонентам освітньої 

програми на ЗК та ФК на наступні: 

ЗК – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 

ФК – 4, 8, 9, 14 

3. Додати ПРН 14 в п.5. Матриця 

забезпечення програмних результатів 

навчання (ПРН) вибірковими 

компонентами освітньої програми для 

дисципліни ВК 10. 

4. Додати ЗК 13 в п.4. Матриця 

відповідності програмних 

компетентностей вибірковим 

компонентам освітньої програми для 

дисципліни ВК 12. 

5. Додати ЗК 7, 8, 9, 10, 11, 13 та ФК 

12, 14 в п.4. Матриця відповідності 

програмних компетентностей 

вибірковим компонентам освітньої 

програми для дисципліни ВК 20. 

10. Пропонуємо ввести в ОПП курс за 

вибором, скерований на формування 

професійної комунікативної 

компетентності студента до складання 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено У новій редакції: 

 стор. 21: Блок 20 «ВК 20.1. Основи 

профілактики алкоголізму та 

наркоманії 



ВК 20.2. Основи психоаналізу 
ВК 20.3. Ділова англійська мова 
ВК 20.4. Основи сексології та 
сексопатології
ВК 20.5. Сучасна діагностика 
захворювань скронево-
нижньощелепного суглобу та 
слинних залоз
ВК 20.6. Пластична та 
реконструктивна хірургія 
ВК 20.7. Нові підходи та методики 
препарування коронок зубів під 
різні види ортопедичних 
конструкцій
ВК 20.8. Нові можливості
реставрацій зруйнованих коронок 
зубів
ВК 20.9. Професійна комунікація 
стоматолога»
У навчальному плані передбачено 
вивчення упродовж 8 семестру.

ОСКІ. Можлива назва блоку 
«Професійно-прикладна лінгвістична 
підготовка».
Назви дисципліни (курсу за вибором):
1. «Професійна комунікація 
стоматолога»;
2. «Комунікативні стратегії діяльності 
стоматолога».
Рекомендований період для вивчення 
дисциплін: 8 семестр 4 року навчання 
або 9 семестр 5 року навчання.

Гарант освітньо-професійної програми «Стоматологія» ІФНМУ


