
Звіт декана 

стоматологічного факультету 

Олександра Бугерчука

про роботу 

за період 2016-2021 рр. 



Головні завдання 

Організація освітнього процесу задля забезпечення

високоефективної діяльності у освітньо-науковому просторі з

метою теоретичної та практичної підготовки

висококваліфікованих фахівців зі стоматології з моральними

і духовними цінностями, конкурентоспроможних на

вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Формування системи підготовки медичних і викладацьких

кадрів через сучасну наукову і навчальну базу, створення

інфраструктури та умов для розвитку особистості,

мобільності викладачів та студентів.



Колектив деканату 

стоматологічного факультету

Матвійків Тарас

Бугерчук Олександр

Саган Назар

Тимків Мирослава Бєлікова Галина

Октисюк Юрій



Контингент студентів

стоматологічного факультету

Курс Бюджет Контракт  Всього 

1 9 33 42

2 10 78 88

3 12 103 115

4 11 62 73

5 3 133 136

Всього 45 409 454



Випускники

стоматологічного факультету

Рік 
Кількість 

випускників

Дипломи з 

відзнакою

2016 125 7

2017 155 6

2018 152 6

2019 146 3

2020 122 6

2021 111 2

Всього 811 30



Кадровий склад випускових

кафедр ОПП «Стоматологія»

Кафедра
Штатні 

працівники

Доктор 

медичних 

наук (%)

Профе-

сор (%)

Кандидат 

медичних 

наук (%)

Доцент 

(%)

Дитячої стоматології 28 1 (3,6) 1 (3,6) 16 (57,1) 9 (32,1)

Ортопедичної

стоматології 23 1 (4,3) 1 (4,3) 22 (95,7) 15 (65,2)

Терапевтичної

стоматології 15 1 (6,7) 2 (13,3) 12 (80,0) 10 (66,7)

Хірургічної

стоматології 16 2 (12,5) 1 (6,3) 8 (50,0) 7 (43,8)



Робота зі студентами:
- щотижневі старостати – засідання з активом студентських груп;

- організація та проведення виробничих нарад (аудиторно чи дистанційно);

- організація різноманітних заходів (посвята в студенти, урочисте вручення 

дипломів, зборів, тощо);

- аналіз успішності та відвідуваності студентами занять;

- робота з невстигаючими студентами;

- заохочення та привітання кращих студентів;

- індивідуальний підхід до кожного.

Співпраця з кафедрами.

Швидка реакція на виклики часу:
- організація документообігу з кафедрами і структурними підрозділами в 

умовах дистанційного навчання;

- організація та супровід атестації випускників у дистанційному режимі 

(2020 р.);

- заповнення і підписання індивідуальних навчальних планів студентів;

- організація електронного документообігу зі студентами (довідки, 

розпорядження, дозволи на відпрацювання, тощо)







Навчально-практичний центр «Стоматологія»

Фантомний клас рентгенологічних методів обстеження та 3D техологій

Фантомний клас хірургічної стоматології

Кабінет невідкладної допомоги

Ливарня

Клінічний зал дентальної імплантації

Клінічна лабораторія

Кімната профілактики та гігієни ротової порожнини

Фантомний клас препарування твердих тканин зубів

Фантомна кімната дентальної імплантації

Фантомний клас кафедри ортопедичної стоматології

Кімната бюгельного протезування

Кабінет функціональної діагностики щелепно-лицевої ділянки

Центр комп'ютерної діагностики

Зал ендодонтичного лікування

Зал естетичної стоматології

15 кімнат

300 м2  

навчальних 

площ

150 робочих 

місць



Навчально-практичний центр «Стоматологія»

Деканат погоджує розклади занять та графік роботи 

класів НПЦ «Стоматологія», розробляє розклад для 

міжкафедральних фантомних класів



Міжкафедральний

навчально-тренінговий

симуляційний центр 

ОСКІ



У 2021 р. вперше проведено атестацію

випускників ОПП «Стоматологія» у

формі ОСКІ. Деканат здійснював

організаційні, методичні, інформаційні

заходи розробки, забезпечення та

супроводу іспиту.



Закуплено та встановлено:

- 13 відеокамер для відеоспостереження;

- 12 динаміків для звукового супроводу ОСКІ 

- 6 стоматологічних установок;

- стерилізатор паровий ГК-20;

- пакувальну машину («Trident») для 

стерильних інструментів;

- фантом тіла людини «Тарас» для 

відпрацювання невідкладних станів;

- 3 тренувальні стоматологічні 

мікроскопи «Dental training kit»

(Cerkamed);

- виготовлено меблі (робочі та 

комп’ютерні столи, шафи для 

гардеробу).



Систематична підготовка до ліцензійних інтегрованих 
іспитів «Крок», єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (ЄДКІ) та ОСКІ.



Івано-Франківський стоматологічний форум

Декан є постійним членом організаційного

комітету форумів (вже відбулось 10), в
рамках яких проводяться стоматологічні

виставки «Медвін» та науково-практичні

конференції. Деканат щороку забезпечує

організаційну підтримку

Тут відбуваються 

традиційні зустрічі зі 

стейкхолдерами –

керівниками закладів 
охорони здорв’я та 

приватних клінік



До 40-річчя створення факультету

У 2019 р., в рамках VIII Івано-Франківського стоматологічного

форуму, приуроченого до 40-річчя створення факультету,

колектив стоматологічного факультету ІФНМУ нагороджено

почесною відзнакою асоціації стоматологів України за

досягнення в розвитку стоматології України – «Орденом

Святої Аполонії».

Підготовлено і 
випущено 

ювілейне видання 

про історію та 

сьогодення 
стоматологічного 

факультету



До 40-річчя створення факультету

40-річному ювілею створення

стоматологічного факультету була

приурочена виставка творчих робіт

випускників факультету, яка діяла у

читальній залі бібліотеки ІФНМУ.



Сприяння і підтримка різних видів 
діяльності здобувачів вищої освіти

Асоціація 

студентів-

стоматологів

Сприяння у проведенні різноманітних 

заходів (лекцій, майстер-класів, акцій 

«Посміхнись», проведення засідань та 
відпрацювання практичних навичок у 

лекційній аудиторії стоматологічного 
корпусу та кімнатах НПЦ 

«Стоматологія»



Сприяння і підтримка різних видів 
діяльності здобувачів вищої освіти

Студентське 

наукове 

товариство

Сприяння у проведенні науково-

пратичних конференцій студентів і 

молодих вчених (зокрема секції 
Стоматології), організація майстер-

класів. 



Сприяння і підтримка різних видів 
діяльності здобувачів вищої освіти

Сприяння участі здобувачів у конференціях, 

предметних олімпіадах та конкурсах 

фахової майстерності в інших ЗВО, в тому 

числі і міжнародних. Студенти та викладачі 

факультету є активними учасниками 

спортивного життя Університету



Сприяння і підтримка різних видів 
діяльності здобувачів вищої освіти

Олімпіада зі 

стоматології

Збірна студентська команда 

факультету (під керівництвом доцента 

Олександра Бульбука) є постійним 

учасником олімпіад зі стоматології та 

посідає загальнокомандні чи 

індивідуальні призові місця



Сприяння і підтримка різних видів 
діяльності здобувачів вищої освіти

Брейн-ринг зі 

стоматології

Збірна студентська команда факультету 

(під керівництвом асистента Олега 
Кошкіна) є постійним учасником турнірів з 

брейн-рингу зі стоматології та 2018 року 

стала другою у всеукраїнському турнірі 

інтелектуальної гри



Міжнародна співпраця та академічна 
мобільність

Представники деканату 

брали участь у 

Міжнародних 
Конференціях Круглого 

Столу у м. Наленчув
(Польща)

Кращі студенти 

факультету на 
запрошення польських 

колег проходили 

виробничу практику в 

медичному університеті 

м. Люблін (Польща)



Міжнародна співпраця 
та академічна 

мобільність

Студентка 5 к. Інна Левчук проходила 

двотижневе стажування у м. Білефельд

(Німеччина) в рамках договору про 
співпрацю між університетом та 

німецькою стоматологічною клінікою 
MVZ Dieter Faßdorf & Dr. Ali Khalaf



Головним показником роботи факультету вважаю те, що

наші випускники стають успішними в житті та у

професійній чи науковій діяльності. Вони успішно роблять

кар’єру як в Україні, так і за кордоном (Микола Рудик,

Анастасія Орішко), відкривають приватні клініки чи

лабораторії (Віталій Вівчарук, Андрій Данищук),

працюють в закладах охорони здоров’я задля

збереження здоров’я населення України.



ДЯКУЮ 

ЗА 

УВАГУ!


