ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Львівський медичний інститут"

Освітня програма

22135 Лікар-стоматолог

Рівень вищої освіти

Магістр

Спеціальність

221 Стоматологія

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма

Сторінка 1

Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 1362
Повна назва ЗВО

Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний
інститут"

Ідентифікаційний код ЗВО

32893200

ПІБ керівника ЗВО

Гайдучок Ігор Григорович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

http://www.medinstytut.lviv.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/1362

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

22135

Назва ОП

Лікар-стоматолог

Галузь знань

22 Охорона здоров’я

Спеціальність

221 Стоматологія

Спеціалізація (за наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти

Магістр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший
бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)

Структурний підрозділ (кафедра
або інший підрозділ),
відповідальний за реалізацію ОП

Стоматологічний факультет

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

Випускові кафедри: 1. Дитячої стоматології. 2. Терапевтичної
стоматології. 3. Хірургічної стоматології. 4.Ортопедичної стоматології.
Кафедри: 1.Фізико-хімічних дисциплін. 2. Гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін. 3.Анатомії, фізіології та патології. 4. Педіатрії та
соціальної медицини. 5.Внутрішніх хвороб №1, 2. 6. Хірургії. 7. Медичної
біології, мікробіології, гістології.

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

вул. Валерія Поліщука, 76
м. Львів
79018

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

лікар-стоматолог

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

831

ПІБ гаранта ОП

Пиндус Тетяна Олексіївна

Посада гаранта ОП

В.о. професора кафедри

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

tetyana.pyndus@medinstytut.lviv.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(067)-720-75-72

Додатковий телефон гаранта ОП

+38(032)-239-37-04

Сторінка 2

Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

очна денна

4 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
ОП зі спеціальності 221«Стоматологія» для підготовки фахівців з другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі
знань 22 Охорона здоров’я розроблена в 2016 році згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text) Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 р. № 1187
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#Text ) та з урахуванням примірного навчального плану,
затвердженого МОЗ України 26.07.2016 р. (http://cmc.inmeds.com.ua/gallery/Navchalni_plany/lyst_moz_26-07-16.pdf
). ОПП розглянуто та затверджено Вченою радою інституту 31.06.2016 р. (протокол № 6). У липні 2016 року було
отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності за даною спеціальністю (наказ МОН України №1407-л від
21.07.2016 р. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/protokoly-zasidan-litsenziynoi-komisii/2016/nmon-140721072016.pdf), протокол https://mon.gov.ua/storage/app/media/protokoly-zasidan-litsenziynoi-komisii/2016/protokol12-dlya-sajtu.pdf). З 01.09.2016 дана ОПП введена в дію. У 2019 році за результатами аналізу стандарту підготовки
фахівців за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю «Стоматологія» (затвердженого МОН України 24.06
2019 р., наказ №879 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221stomatologiya-magistr.pdf), опитування здобувачів, роботодавців та НПП, в ОП з даної спеціальності внесено
відповідні корективи у профіль ОП і формулювання мети; доповнено блоки: викладання та оцінювання;
міжнародна академічна мобільність; внесені зміни у навчальний план; змінено кількість годин щодо основної та
вибіркової компоненти; внесено зміни у склад проектної групи; описані програмні результати навчання. На основі
ОП розроблено навчальний план (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-ST-2019-1.pdf).
Головою проектної групи призначено д.мед.н., в.о.професора Пиндус Тетяну Олексіївну
(https://drive.google.com/file/d/1Zo5La7FadRlDValki5GSsBncWkNrC8--/view?usp=sharing ). Членами проектної групи
призначено завідувачку кафедри терапевтичної стоматології к.мед.н., доцента Різник Світлану Степанівну та Буня
Юрія Миколайовича – завідувача кафедри хірургічної стоматології, к.мед.н., доцента.
Прийом на навчання за даною ОП проводиться відповідно до Правил прийому у ТзОВ «Львівський медичний
інститут».
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

ОД

1 курс

2020 - 2021

150

6

0

2 курс

2019 - 2020

150

42

0

3 курс

2018 - 2019

150

56

0

4 курс

2017 - 2018

150

47

0

5 курс

2016 - 2017

150

57

0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

програми відсутні

другий (магістерський) рівень

22135 Лікар-стоматолог

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

програми відсутні

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Сторінка 3

Усі приміщення ЗВО
Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)
Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)
Приміщення, здані в оренду

Загальна площа

Навчальна площа

6326

4853

0

0

6326

4853

0

0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

Освітня програма

OPP-221-ST-2016.pdf

6tgLmsiGNUV+uN9weTGTJnl8PG8W0Zi5b8vOmPGrAN
w=

Освітня програма

OPP-221-Stom-2019.pdf

J+/ZJWCGLiGlAkb6Mpx+YnbRxV2U8DngVSJlsNyJjRg
=

Навчальний план за ОП

NP-221-2016.pdf

ChtK9R8j0EHDuI3sGJ2EYo7wQrFXNEnYSFrT094nP+0
=

Навчальний план за ОП

NP-221-ST-2019-1.pdf

PSkq1QeMXGB/0lF/Tk7yXqRleSjc5Dv77ng0Lv+Gsbc=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія 1.pdf

6SpJE65FB+liu3eM1Va0b+2o8+Zu8ueqGDTeXJyMcc8=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія 3.pdf

Tv7493AYu+cy2oTntDqXnURpQwq6aujW8pjhwNCaNO
E=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія 4.pdf

HTBlBBLGAOGPYLRMLNvYFC3/VC9iqya6eTdV41jVxho
=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензія 2.pdf

BQX7es76nO8l32pHCej1PQgj3H+BbyptxYQ7ugJ1Q6M=

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Метою ОП є: формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички з гуманітарних, фундаментальних
та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога на відповідній
посаді, вирішення яких потребує особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та
інструментальних досліджень, медичних та стоматологічних маніпуляцій.
Особливості ОП: програма базується на сучасних наукових досягненнях у галузі стоматології та засадах доказової
медицини; передбачає можливість проходження практик на робочих місцях у стоматологічних установах; формує
фахівців із новим стилем мислення; передбачає поглиблене вивчення іноземної мови, зокрема англійської;
дозволяє набувати ґрунтовні знання щодо надання стоматологічної допомоги, а також первинний організаційний
(управлінський) досвід.
Унікальність даної ОП полягає в тому, що майбутній фахівець під час навчання на даній ОП зможе:
- бути суб‘єктом організації освітнього процесу і взаємодіяти з іншими суб‘єктами з метою забезпечення якості
освіти й розвитку освітнього простору;
- набути компетентностей, які забезпечують можливість розв’язувати типові та складні спеціалізовані завдання у
професійній стоматологічній діяльності;
- оволодіти уміннями та навичками із діагностики, принципів лікування та профілактики стоматологічних
захворювань;
- проходити практичну підготовку безпосередньо на робочих місцях в стоматологічних установах.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Під час формування мети ОП з спеціальності 221 «Стоматологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
було враховано Стратегію розвитку ТзОВ «Львівський медичний інститут» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/PERSPEKTYVNYY-PLAN-ROZVYTKU-2019-2024r.pdf).
Сторінка 4

Місія полягає у тому, щоб:
- створити відповідні умови для формування особистості майбутнього фахівця стоматологічного профілю;
- надавати якісні освітні послуги відповідно до європейських вимог;
- створювати можливість для формування освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти;
- будувати сприятливий освітній та науковий простір для викладацького складу та здобувачів вищої освіти
(https://medinstytut.lviv.ua/misiya/).
Одним із напрямів розвитку є: створення для студентів умов, які б дозволити їм розвиватись, самореалізуватись.
Цілі ОП відповідають стратегії розвитку стоматологічного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/PERSPEKTYVNYY-PLAN-ROZVYTKU-STOMATOLOHICHNOHO-FAKULTETU.pdf)
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Під час формування цілей та програмних результатів навчання було враховано інтереси та пропозиції здобувачів
вищої освіти з даної ОП, які заслуховувались на засіданнях кафедр та Вченої ради інституту. В основу ОП покладено
студентоцентризм, який забезпечується шляхом: формування індивідуального навчального плану; вибору
здобувачами вищої освіти дисциплін з блоку вибіркової компоненти; можливості вибору бази практики; участі в
програмах з академічної мобільності. Періодично проводиться анонімне опитування студентів
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/ ) та зустрічі з групою забезпечення.
(https://medinstytut.lviv.ua/zustrich-studenty-administratsiya/ )
Проведене опитування студентів за результати якого враховано побажання здобувачів вищої освіти щодо
формування індивідуального профільного курсу на 5 році навчання. Це надасть можливість більш глибшого
вивчення певних напрямків надання стоматологічної допомоги в залежності від побажань студентів. Під час
формування професійних компетентностей та програмних результатів навчання було враховано інтереси здобувачів
вищої освіти, зокрема у впровадженні вибіркової дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», що
підвищить їх мовну компетентність із володіння професійною англійською мовою та вибіркової дисципліни
«Основи імплантології», яка підсилить фахові компетентності під час лікування дентальними імплантатами.
- роботодавці
Під час формування професійних компетентностей було скеровано на рецензування ОП працедавцям. Зауважень
щодо ОП зі сторони роботодавців не було, про що свідчать рецензії
(https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing ). В інституті
створено раду працедавців, в яку увійшли як представники з державних стоматологічних установ так і з приватних
стоматологічних клінік та кабінетів (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/rada-steykholderiv.pdf ).
Періодично проводяться спільні зустрічі із представниками практичної стоматології, на яких обговорюються
новини стоматології та необхідність внесення змін або доповнень до змісту навчальних програм; введення нових
вибіркових компонентів; обговорення програм практик, обговорення пропозицій та зауважень щодо практичних
навичок студентів (https://medinstytut.lviv.ua/vizyt-u-knp-st-p-4/.). та онлайн – опитування опитувань
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-steykkholderiv/ ). Так, враховано думку к.мед.н., доцента, директора Центру
стоматологічної імплантації та протезування «ММ», Угрина М.М. та введено вибірковий курс з «Основ
імплантології» в 10 семестрі. Роботодавці приймають участь у засіданнях профільних кафедр. Окремі працедавці
залучаються до викладацької діяльності.
- академічна спільнота
Побажання академічної спільноти були впровадженні через інноваційні технології та форми навчання. Науковопедагогічні працівники випускових кафедр на засіданнях періодично аналізують проблеми та поточні питання
освітнього процесу; переглядають і затверджують програми окремих освітніх компонентів (що підтверджують
результати проведених опитувань: https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-vykladachiv-2020vesna.pdf ) приймають рішення щодо баз проведення виробничих практик; вносять зміни і доповнення щодо
каталогу вибіркових дисциплін; розглядають питання організації навчального процесу в період карантину;
обговорюють зауваження та пропозиції отримані від роботодавців та студентів шляхом анонімного опитування;
виступають з ініціативою оновлення ОП. За рекомендаціями НПП було внесено зміни у зміст робочої навчальної
програм з дисциплін: «Хірургічна стоматологія» (протокл засідання кафедри №8 від 09.06.2020 р.); «Ортопедична
стоматологія» (протокол засідання кафедри №10 від 12.06.2020 р.); «Терапевтична стоматологія» (протокол
засідання кафедри №9 від 16.06.2020 р.); «Дитяча терапевтична стоматологія» ((протокол засідання кафедри №10
від 10.06.2020 р.) та «Профілактика стоматологічних захворювань» (протокол засідання кафедри №10 від
10.06.2020 р.).
- інші стейкхолдери
До інших стейкхолдерів відносяться: представники асоціацій; представники приватної стоматології; викладачі, які
не задіяні безпосередньо до реалізації даної ОП, але є викладачами на інших освітніх ОП, у тому числі молодшого
бакалавра, бакалавра та доктора філософії; працівники навчально-методичного відділу відповідальні за процедури
моніторингу якості освіти у навчальному закладі, відповідальні за процедури періодичного вдосконалення та
перезатвердження освітніх компонентів, програм; студентське самоврядування в ЛМІ та факультету
https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/ ). Уповноважені студентського осередку, після
спілкування із групами, надали пропозиції щодо змішаної форми організації освітнього процесу в умовах
карантину.
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
Стоматологія в останні роки набуває швидкого розвитку, про це свідчить велика кількість бажаючих отримати
стоматологічну освіту. Стоматологія одна із напрямів медицини, яка є найбільш ринково орієнтованою, широко
використовуються світові методики діагностики та лікування. При формуванні програмних результатів навчання
враховувались досягнення світової стоматології щодо методів діагностики, лікування та профілактики
стоматологічних захворювань. Кваліфікація «магістр стоматології» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку;
розуміння основних закономірностей розвитку суспільства; глибоке знання теоретичних та практичних проблем
стоматології, прийняття тактичних та стратегічних рішень; володіння сучасними інформаційними технологіями та
вміння застосувати їх у професійній діяльності. Програмні результати навчання формуються з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності і нададуть можливість набути спеціальних навичок, які допоможуть їм знайти
своє місце на ринку праці. До них можна віднести: співробітництво (робота в команді, співпраця; лідерство) (ПРН 6);
комунікація (ПРН 2); креативність (ПРН 17,18); критичне мислення (ПРН 3,4,5, 6,7,8); відповідальність (ПРН 11);
ініціативність
(ПРН16).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
ОПП з підготовки лікаря-стоматолога є міждисциплінарною програмою. При формулюванні цілей та програмних
результатів навчання враховувався галузевий контекст (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf , кількість і зміст стоматологічних
дисциплін, наближення до умов практичної діяльності лікаря-стоматолога, набуття необхідних теоретичних знань
та практичних навичок у стоматологічних установах безпосередньо на робочих місцях). Галузеві контексти ОП
повною мірою відображають особливості та вимоги різних напрямів стоматології, які знаходять підтвердження у
питаннях змісту, формах і методах теоретичної та практичної підготовки (https://medinstytut.lviv.ua/kruhlyy-stilyaponskyy-dosvid/ , https://medinstytut.lviv.ua/pz-khirurhichna-stomatolohiya/ ), максимального її наближення до
реальних умов праці. Під час формулювання цілей та програмних результатів враховано і регіональний контекст
шляхом орієнтації на певні регіональні особливості (https://medinstytut.lviv.ua/225-2 ;
https://medinstytut.lviv.ua/226-2/ ).
Враховуючи, що студенти в більшості це жителі і майбутні працівники певних регіонів України, було спрямовано
набуття навичок щодо профілактики певних захворювань та санітарно-просвітницької роботи, характерних для
кожного регіону (https://medinstytut.lviv.ua/vizyt-u-shkolu/ ).
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формування цілей та програмних результатів навчання в процесі оновлення ОП у 2019 році було враховано
досвід аналогічних програм окремих закладів вищої освіти України (Тернопільський національний медичний
університет ім. І.Я.Горбачевського (щодо придатності випускників до працевлаштування та подальшого навчання);
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (щодо фахових компетентностей), Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького (щодо обов’язкової компоненти), Івано-Франківський
національний медичний університет (щодо вибіркової компоненти). Під час вивчення досвіду з підготовки лікарястоматолога у Люблінському медичному університеті та Вроцлавському медичному університеті (Польща) –
проаналізовано зміст освітньої програми). Цей досвід було враховано в процесі оновлення змістового наповнення
ОП у 2019 році. Так, за принципом підготовки фахівців стоматології в Польщі, з метою наближення здобувача вищої
освіти до спеціальності починаючи з першого року навчання, введено вивчення дисципліни «Ергономіка в
стоматології» та «Матеріалознавство в стоматології» за рахунок годин вибіркового циклу.
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Зміст ОП «Стоматологія» дозволяє досягти результатів навчання визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 221 «Стоматологія» за другим (магістерським ) рівнем підготовки в галузі 22 «Охорона здоров'я»,
затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019 р за №879 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf ). Всі результати навчання визначені
Стандартом враховані під час розробки ОП з даної спеціальності в 2019 році. В матриці чітко відображені всі
програмні результати навчання (ПРН) відповідно до освітніх компонентів (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf ). Крім цього всі ПРН відображені у робочих навчальних програмах та
силабусах (https://medinstytut.lviv.ua/robochi-navchalni-prohramy/ , https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ).
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» за другим (магістерським) рівнем підготовки в галузі 22
«Охорона здоров'я», затвердженого наказом МОН України від 24.06.2019 р за №879.
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiyamagistr.pdf ) та врахований при розробці ОП повністю (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221Сторінка 6

Stom-2019.pdf ;https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ).

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
300
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
277
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
23
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП відповідає предметній області через забезпечення програмних результатів навчання відповідними
освітніми компонентами, а також об'єкта вивчення: захворювання зубо-щелепного апарату одонтогенного та
неодонтогенного походження, їх етіологія, діагностика, лікування та профілактика. Оскільки дана ОП є
міждисциплінарною, то це може реалізуватись через побудову переліку взаємопов’язаних ОК, які є предметноінтегрованими і зорієнтованими на дотримання логічної послідовності, що підтверджується структурно-логічною
схемою. ОП 2016 року (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-ST-2016.pdf ) містить всього 59
ОК (277 кредитів ЄКТС), з них 17 ОК (73 кредитів ЄКТС) загальної підготовки та 42 ОК (204 кредитів ЄКТС)
професійної та практичної підготовки (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-2016.pdf ), що
підтверджує міждисциплінарний характер даної ОП. ОП 2019 року (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf ) містить всього 58 ОК (225 кредитів ЄКТС), з них 17 ОК (73 кредитів
ЄКТС) загальної підготовки та 41 ОК (152 кредити ЄКТС) професійної та практичної підготовки
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-ST-2019-1.pdf ), що підтверджує міждисциплінарний
характер даної ОП. Теоретичний зміст предметної галузі забезпечується освітніми компонентами, що формують
знання із гуманітарних та соціально-економічних та природничо-наукових. Робочі програми кожної дисципліни
(https://medinstytut.lviv.ua/robochi-navchalni-prohramy ) містять теми, в яких визначається понятійний апарат,
концепції і принципи їх використання. Лекційні заняття, складають 968 год (20,4%) аудиторного часу. Набуття
відповідними компетентностями здобувачами вищої освіти, передбачено змістом ОП під час семінарських та
практичних занять, а також упродовж практики, на які відводиться 2778 год (80,2%) аудиторного часу. Формування
лікаря-стоматолога, здатного виявляти та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення через пошук,
обробку та аналіз інформації з різних джерел, спілкуватися державною та іноземною мовами, формувати ефективну
комунікаційну стратегію, використовуючи інформаційні й комунікаційні технології забезпечують такі освітні
компоненти, як: «Історія України та української культури» «Філософія», «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Медична інформатика».
Спеціальне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітніх компонентів, а також методи навчання,
форми та методи оцінювання подано в таблиці 1 та 3 даного звіту.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти здійснюється відповідно до Положення
«Про організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті» через:
- створення індивідуального навчального плану;
- вибіркову компоненту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VYBIRKOVUDYSTSYPLINU.pdf );
- вільний вибір баз практики;
- самостійний вибір студентами індивідуальних завдань, їх тематики в межах запропонованих тем занять;
- визнання результатів навчання, отриманих здобувачами у інших ЗВО (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PEREZARAKHUVANNYA-NAVCHALNYKH-DYSTSYPLIN.pdf ) та під час
неформальної освіти (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TAINFORMALNU-OSVITU.pdf );
- участь в програмах академічної мобільності (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYAPRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-PRAVA-NA-AKADEM-MOBILNIST.pdf );
- самоосвіту.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу у Львівському медичному інституті»
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(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHOPROTSESU.pdf ) та Положення «Про вибіркову дисципліну» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VYBIRKOVU-DYSTSYPLINU.pdf ) здобувачі вищої освіти мають
можливість самостійно формувати вибіркову компоненту на кожному році навчання з каталогу вибіркових
дисциплін, який розміщений на сайті інституту (https://drive.google.com/file/d/1aGGPIous2MCSgcXBrTnoj_-KKovpp9i/view?usp=sharing ). Враховуючи попередні консультації із зацікавленими сторонами, кафедри формують перелік
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік у другому семестрі поточного навчального року. Новий перелік
затверджується на засіданні кафедри, узагальнюється деканатом і до 01.04. публікується на сайті для ознайомлення
(https://drive.google.com/drive/folders/1CudwYQK_vNKUn1ISgn3OMH57XLmvMC6J ). Впродовж місяця студенти
визначаються з вибором дисциплін до 01.05. До 15.05. студенти подають заяву (бронювання) на сайті інституту
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6nZPbn2YafJ1dIrDl8UJ7f-LMetBnqmWCkcXw5TjHHxSIWQ/closedform
) в розділі дисципліни вільного вибору та подають письмову заяву в деканат. В залежності від кількості студентів, які
обирають ту чи іншу вибіркову дисципліну, до 01.06. формуються групи для вивчення дисциплін вільного вибору.
Група вважається набраною при мінімальній кількості 10 осіб. Студенти, які обрали дисципліну, яка не набрала
необхідної кількості заяв, мають можливість написати заяви повторно відповідно до сформованого переліку груп на
вивчення дисциплін. Студенти, які не визначилися з вибором дисципліни, розподіляються деканатом. Видається
наказ про перелік дисциплін вільного вибору, які вивчаються у даному навчальному році із вказанням кількості
годин і відповідальний за викладання даної дисципліни. Перелік нормативних та вибіркових дисциплін формується
у індивідуальному навчальному плані студентів. З ініціативи студентів у 2019 р, в зв'язку із запровадженням ЄДКІ із
складанням тестів англійською мовою, більша кількість здобувачів вищої освіти обрали вибіркову дисципліну
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для успішної здачі іспиту з англійської мови професійного
спрямування, який оцінює компетентність студента з володіння професійною англійською мовою і проводиться
Центром тестування при МОЗ України при складанні першого етапу ЄДКІ – Крок 1. Стоматологія для студентів 3
курсу та другого етапу ЄДКІ – Крок 2. Стоматологія для студентів останнього року навчання.
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Відповідно до змісту ОП та навчального плану практична підготовка проводиться як під час аудиторних практичних
занять так і під час проходження виробничих практик. Виробничі практики, передбачені на 3, 4 і 5 курсах з усіх
профільних стоматологічних дисциплін, дозволяють формувати такі фахові компетентності як: здатність збирати
медичну інформацію про пацієнта (ФК 1); інтерпретувати дані обстежень (ФК 2); діагностувати та планувати тактику
лікування (ФК 3, 4, 7); лікувати (ФК 8, 9). Для формування змісту практичної підготовки залучаються працедавці та
керівники баз практик, які:
- надають рецензії на робочі навчальні програми з практики та дисциплін
https://drive.google.com/drive/folders/1NIm3K3xCP5SnrYsriP8d_PP4CUw8bgt7?usp=sharing );
- беруть участь у безпосередньому та загальному керівництві здобувачами під час проходження практик та
проведення підсумкових контролів за результатами проходження практик;
- надають відгуки та пропозиції (https://drive.google.com/drive/folders/1CQnraEKL-B2Vq9rYMEoZulxOVKoJGxX5?
usp=sharing ) щодо практичної підготовки здобувачів з даної ОП та випускників ЛМІ, які працють у даних установах.
У онлайн анкеті (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSodDMY9DIOMnosiJL84rZ4ej2Ba40lXzdtPtIfqg8HdOgA/viewform ) здобувачі висловлюють свої відгуки, зауваження чи пропозиції щодо
баз, програми та умов проходження практики. Ці побажання враховуються під час організації практики в
наступному навчальному році.
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
Впродовж всього періоду навчання здобувачі вищої освіти з даної ОП мають можливість здобути наступні соціальні
навички (soft skills) відповідно до загальних компетентностей: здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10);
здатність працювати в команді (ЗК 11); здатність діяти відповідально та свідомо (ЗК 13). Це забезпечують такі
дисципліни основної компоненти, як: «Ергономіка в стоматології», «Медична психологія», «Профілатика
стоматологічних захворювань», «Дитяча стоматологія», «Виробнича практика». Також під час вивчення дисциплін
вибіркової компоненти: «Психологія спілкування», «Основи соціальної психології», «Тренінг спілкування» та інші.
З цією метою, в процесі навчання, постійно використовують такі активні форми і методи навчання як ділові ігри,
тренінги, семінари, конференції; самоосвіта, наукові доповіді, науково-дослідні гуртки (таблиця 3). Активну участь у
формуванні соціальних навичок у студентів проявляє студентське самоврядування інституту. Так, з метою
формування лідерських навичок, навичок роботи в команді, ділової комунікації, неодноразово проводились
семінари участь в яких приймають психотерапевт; професійний тренер з командного коучингу та коучингу перших
осіб; тренер з особистого зростання; практикуючий психолог (https://medinstytut.lviv.ua/dilova-komunikatsiya/ ,
https://medinstytut.lviv.ua/356-2/ ).
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Професійний стандарт підготовки магістрів за спеціальністю 221 «Стоматологія», галузь знань 22 «Охорона
здоров’я» у 2016 році був відсутній.
В ОП 2019 році з спеціальності 221 «Стоматологія» було оновлено відповідно до стандарту вищої освіти за
спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого магістерського) рівня вищої освіти (наказ МОН України № 879 від
24.06.2019 р. (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221stomatologiya-magistr.pdf ). Під час формування даної ОП було враховано вимоги професійного стандарту.
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Навчальний час здобувачів вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу на засвоєння освітньопрофесійної програми. Навчальний план (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-2016.pdf )
включає аудиторні години та години для самостійної роботи студента. Навчальний план складено з розрахунку 4
роки та 10 місяців навчання (300 кредитів). Один навчальний рік триває 40 тижнів і охоплює 60 кредитів. 1 кредит
становить 30 академічних годин, навчальний рік – 1800 академічних годин. Кількість аудиторних занять становить
4956 год. (55,1%), з них – практичних – 3868 год. (78,0%). СРС – 4044 год. (44,9%). З метою вивчення завантаженості
здобувачів проводиться опитування в усній формі представниками деканату та кафедр; взаємодія із представниками
студентського самоврядування з подальшим обговоренням на відповідних кафедрах. В процесі спілкування було
виявлено недостатній досвід в розподілі свого часу на самостійну позааудиторну роботу; здобувачів недостатньо
користуються навчально-методичними матеріалами, які знаходяться в бібліотеці інституту. Для усунення цих
проблем студентам була надана онлайн – консультація (https://medinstytut.lviv.ua/onl-kons/ ) щодо правильного
розподілу часу для самостійної позааудиторної роботи; надано інформацію щодо наявних навчально-методичних
ресурсів.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Підготовка здобувачів за дуальною формою не проводиться. Але в процесі підготовки за даною ОП наближено
теорію до практики через: залучення до викладання фахових дисциплін професіоналів-практиків; проведення
виробничих практик виключно на робочих місцях; залучення роботодавців до перегляду ОП та робочих навчальних
програм з фахових дисциплін; проходження стажування та підвищення кваліфікації викладачами на базах практик.
Важливим моментом є те, що працедавці створюють всі необхідні умови для опанування необхідними навичками
безпосередньо на робочих місцях та особливостями професії.
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-robotodavtsi-2020.pdf )

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
https://medinstytut.lviv.ua/abituriyentu/
https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pravyla-pryyomu.pdf
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
В Правилах прийому на навчання за ОП «Стоматологія» в конкурсних пропозиціях подаються чіткі та зрозумілі
правила вступу. На дану спеціальність можуть вступати абітурієнти на основі атестату про повну загальну середню
освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання /або вступних іспитів), а також на основі
диплома молодшого спеціаліста стоматологічного або медичного спрямування. У 2020 році приймалися
сертифікати ЗНО за предметами: українська мова та література, біологія, хімія або математика. Для вступу на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра – на основі сертифікату з української
мови та літератури; вступного випробування з біології та хімії. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра, магістра – на основі сертифікату з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови; вступного
випробування з біології та хімії. При подачі сертифікатів звертається увага на дотримання вимоги щодо наявності
150 балів з другого та третього предметів. Для правил прийому у 2021 році для абітурієнтів, які вступають на основі
диплома молодшого спеціаліста, бакалавра передбачено третім предметом фахове випробування з анатомії людини.
Після вивчення додатків до дипломів, проводиться перезарахування певних дисциплін, які вивчалися на іншому
рівні вищої освіти і абітурієнти зараховуються на старші курси навчання. Щороку для вступу формуються необхідні
екзаменаційні матеріали, які розміщуються на сайті інституту.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється документами, які оприлюднені та
розміщені на сайті Інституту та сторінці приймальної комісії (https://medinstytut.lviv.ua/pryymalna-komisiya/ ):
Правилами прийому до Львівського медичного інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pravylapryyomu.pdf ); Положенням про організацію освітнього процесу у ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf ); Положенням
про перезарахування навчальних дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYAPRO-PEREZARAKHUVANNYA-NAVCHALNYKH-DYSTSYPLIN.pdf ); Положенням про академічну мобільність
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-PRAVA-NAAKADEM-MOBILNIST.pdf ); Положенням про неформальну освіту та інформальну освіту
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-NEFORMALNU-TA-INFORMALNUСторінка 9

OSVITU.pdf ). На підставі цих документів проводиться визнання раніше вивчених дисциплін здобувачами під час
переведення з інших навчальних закладів України та під час поновлення для продовження навчання за даною ОП.
Під час подачі документів абітурієнти інформуються (зокрема) про можливість перезарахування певної кількості
кредитів.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
Практика застосування визнання результатів навчання в інших навчальних закладах враховується на даній ОП на
підставі представлених документів про виконання освітньої програми (академічна довідка та додаток до диплома).
При цьому порівнюються навчальні плани ЛМІ і конкретного ЗВО. Перезарахування проводиться тільки при певній
відповідності назви дисципліни, кількості годин та оцінок «добре» та «відмінно». Для студентів, які вступають на
основі диплому молодшого спеціаліста перезараховуються дисципліни гуманітарного та соціально-економічного
циклу та циклу загальної підготовки. Так, у 2019 році на підставі диплому молодшого спеціаліста стоматологічного
профілю було зараховано на 2 курс 43 абітурієнти (наказ ЛМІ № 147-н від 30.08.2019 р.). В 2020 році – 32
абітурієнти (наказ ЛМІ № 125-н від 18.09.2020 р.). Відповідно до «Положення про перезарахування навчальних
дисциплін», було перезараховано 24 кредити (наказ ЛМІ № 133-н від 29.09.2020 р.).
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Результати навчання отримані у неформальній освіті можуть зараховуватися на підставі Положення про
неформальну та інформальну освіту (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRONEFORMALNU-TA-INFORMALNU-OSVITU.pdf ). Дане положення розміщене на сайті інституту і доводиться до
відома студентів.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
Випадків перезарахування результатів неформальної освіти на даній ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у ЛМІ» (п.4), силабусів, робочих програм та
методичних матеріалів з дисциплін, освітній процес за даною ОП здійснюється за такими формами: навчальні
заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи, консультації. Досягненню програмних
результатів навчання сприяють такі форми та методи навчання (таблиця 3. даного звіту):
- традиційні: словесні; наочні; практичні;
- навчально-пізнавальні: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частковопошуковий або евристичний;
- стимулюючі та мотивуючі: індуктивні і дедуктивні методи навчання, методи стимулювання і мотивації навчання.
В період карантину використовується дистанційна та змішана форми навчання, які проводяться в середовищі Google
Classroom (https://classroom.google.com/ ) та ресурсами для відеоконференцій Google Meat та Zoom з використанням
внутрішньо інститутської системи оцінювання MedicalQuiz (http://medicalquiz.co/ua/login?ReturnUrl=%2F ), яка діє
впродовж усього періоду навчання. Це дозволяє якісно і точно перевірити та оцінити знання здобувачів даної ОП, та
підготувати їх до підсумкових контролів. Анонімне опитування дає можливість отримати інформацію про
комфортну для них форму навчання та труднощі, які виникають під час її дистанційного навчання
(https://drive.google.com/file/d/1Hvoj020giewMLqV2Ky4qcfYOw2FeTV2-/view ).
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
ЛМІ сприяє студентоцентрованому підходу під час вибору форм та методів навчання та викладання, дає можливість
оцінити реалізацію даного підходу завдяки проведенню опитувань
(https://drive.google.com/file/d/1L_5M_Y3L6dpZe36SspwzQZBUrvjsOzAh/view ). Студенти на перших заняттях
ознайомлюються із формами та методами навчання, з формами контролю якості знань здобувачів та з
можливостями формування особистого освітнього простору, а саме: залучення здобувачів освіти до формування
освітніх програм; висловлювання про якість навчання на сайтах, на засіданнях Вченої ради, під час анкетувань
(https://drive.google.com/file/d/1zX0WZI7OMSMUbSjVbGFjlf-4LUK0qNDG/view ); висловлювання пропозиції у сфері
організації освітнього процесу.
Про рівень задоволення студентами методами і рівнем викладання свідчать результати анонімного анкетування:
- задоволеність змістом та шляхами реалізації ОПП – 38,6 %
- задоволеність логічною послідовністю дисциплін – 66,2 %
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- можливістю набуття фахових навичок та особистісного зростання – 55,8 %
- орієнтованість під час проектування індивідуальної траєкторії навчання для студентів на індивідуальність студента
– 62 %
- рівень задоволеності методами навчання і викладання: високий – 51 %, добрий – 32%, задовільний – 15%.
(https://drive.google.com/file/d/1md5OTVu-ybgPZbBKdadjIuwo7Hl4BN3Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N7AKtyMhzDCJ2uuIFidQLztotmYxV9P3/view?usp=sharing )
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Під час навчання та викладання на даній ОП вільний вибір науково-педагогічних працівників проявляється у:
свободі власних досліджень (мають право самостійно обирати напрями та теми досліджень); свободі викладання –
викладач має право подавати свою власну думку до будь-якої теми без цензури, самостійно обирати методи
викладання та оцінювання під час проведення практичних, семінарських чи лабораторних занять, що
підтверджується результатами анкетування (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannyavykladachiv-2020-vesna.pdf )
Студенти, як суб’єкти освітнього процесу, мають можливість вільно: обирати форму та методи навчання; формувати
свою освітню траєкторію і індивідуальний навчальний план; обирати бази практик; висловлювати свої побажання
щодо змін в організації освітнього процесу шляхом анонімного анкетування
(https://drive.google.com/file/d/1cHzM1RgkDca-vT8RUPi7dgsZ48hIni7A/view ) одночасно навчатись за кількома
освітніми програмами (на очній та заочній формах навчання); користуватись правом на академічну мобільність
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PORYADOK-REALIZATSIYI-PRAVA-NAAKADEM-MOBILNIST.pdf ).
З метою вивчення рівня обізнаності поняття «академічної свободи студентів» проводяться анонімні опитування
(https://drive.google.com/file/d/1L_5M_Y3L6dpZe36SspwzQZBUrvjsOzAh/view ).
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Учасникам освітнього процесу з даної ОП надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів на першому тижні навчання. З
цією метою на сайті інститут створено info-центр стоматологічного факультету (https://medinstytut.lviv.ua/info-st/ )
та кожної кафедри (наприклад, https://medinstytut.lviv.ua/pediatric-dentistry/) , де студенти мають можливість
ознайомитись із: Правилами внутрішнього розпорядку, ОП з даної спеціальності, навчальним планом, навчальними
програмами та силабусами, критеріями оцінювання як під час поточного так і підсумкового контролю,
можливостями ліквідації академічної заборгованості тощо. Ця ж інформація дублюється на стендах кафедр та
деканатів у паперовому вигляді, озвучується працівниками деканату та НПП на усіх етапах взаємодії зі студентами.
Під час дистанційної форми навчання широко використовувались клауд-месенджери.
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Викладачами даної ОП проводиться поєднання наукових досліджень із навчанням. Так, починаючи з 2018 року
викладачі з даної ОП виконують один із етапів науково-дослідної роботи на тему: "Корекція патогенетичних
механізмів порушень метаболізму в тканинах ротової порожнини у пацієнтів в залежності від екологічних та
аліментарних факторів, що впливають на вуглеводний та ліпідний обміни» (шифр НАМН 103.19 № ДР
0116U004300"). Про результати наукових досліджень НПП інформують під час науково-практичних конференцій та
друкують в журналах
https://cdn.website-editor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V273_N12_December_2017.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_6_.pdf
https://sphdjournal.info/wpcontent/uploads/2018/03/SPHD_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D1%83%D
1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-17.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_31_2.pdf
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_29_1.pdf
http://www.innovacii.od.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-1-2018
https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_28_1.pdf
Назва етапу "Корекція процесів кісткового метаболізму при ортодонтичному лікуванні та профілактиці основних
стоматологічних захворювань у пацієнтів з супутньою соматичною патологією". З цією метою було залучено
студентів, які приймали участь в різного роду семінарах та проведенні досліджень (https://medinstytut.lviv.ua/225-2/
, https://medinstytut.lviv.ua/112-2/ ). З метою поєднання навчання і дослідження під час реалізації ОП здобувачів
регулярно залучають до різних освітніх, громадських та наукових заходів (https://medinstytut.lviv.ua/krayinousmikhnys/; https://medinstytut.lviv.ua/xvii-mizhnarodnyy-stomatolohichnyy-forum/ ). Результати досліджень
презентуються під час засідань кафедр, круглих столів, в яких беруть участь студенти та роботодавці. Поєднання
навчання і дослідження дає можливість залучати до науково-пошукової роботи студентів. Так, у 2018 році студенти
Саляк Л., Юр І., Медвідь Р, Сорока Л, Тенета Ю., Кміть Г., Онуфрійчук Т., Чупрей А., Федаш В. виступили під час
проведення 14-ої загальноінститутської студентської науково-практичної конференції з результатами своїх науковопошукових робіт (https://medinstytut.lviv.ua/14-ta-konferentsiya/ ). В 2019 р. студенти Ільчишин М., Донченко І.,
Саляк Л., Юр І., Пігович С., Пуківська Х. виступили під час проведення 15-ої загальноінститутської студентської
науково-практичної конференції з результатами своїх науково-пошукових робіт (https://medinstytut.lviv.ua/15-2/ ).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Відповідно до принципів академічної свободи викладачі самі визначають які наукові досягнення та сучасні новини
стоматології пропонувати здобувачам під час навчання. Оновлення змісту освітніх компонентів проводиться
постійно на основі відвіданих заходів, власних наукових досліджень чи наукового пошуку
(https://medinstytut.lviv.ua/225-2/ ). Науково-педагогічними працівниками проведено наступні оновлення змісту
освітніх компонентів:
- «Хірургічна стоматологія»: 5 семестр, практичне заняття № 2 доповнено: «Вивчення можливостей КПКТ для
планування хірургічних втручань та їх прогнозу»; 8 семестр, практичне заняття № 1 доповнен: «Навігаційні підходи
проведення лікування при травмах ЩЛД» (протокол № 8 від 09.06.2020 р.);
- «Профілатика стоматологічних захворювань»: 5 семестр, практичне заняття № 1 доповнена: «Інструктаж щодо
запобігання поширенню коронавірусної інфекції (CОVID-19»); практичне заняття № 28 доповнена:
«Диспансеризація дітей у стоматолога як основний метод впровадження первинної профілактики. Принципи,
організаційні форми, етапи диспансеризації. Методика формування стоматологічних диспансерних груп» (протокол
№ 10 від 10.06.2020 р.);
- «Ортопедична стоматологія»: 5 семестр, практичне заняття №2 доповнено: «Використання даних ТРГ у
ортопедичній стоматології. Цифрова діагностика» (протокол № 10 від 12.06.2020 р.);
- «Терапевтична стоматологія»: 7 семестр, практичне заняття № 14 доповнено «Лікування ендо- періо патології.
Діагностика і лікування для досягнення повноцінного загоєння» (протокол №9 від 16.06.2020 р.).
- «Дитяча терапевтична стоматологія»: 8 семестр, практичне заняття № 8 доповнено: «Відмінності між методиками
апексогенеза постійних зубів фронтальної та бокової груп зубів» (протокол № 10 від 10.06.2020 р.).
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Процес сучасної глобалізації сприяє інтеграції інституту до світового освітнього середовища, поглиблення
міжнародного співробітництва.
Інститут уклав угоди про співпрацю з приватними лікувальними установами:
● Estetik Dental, s.r.o. м. Пєштяни, Словацька Республіка
● Creation of Smile s.r.o. м. Трнава, Словацька Республіка
● Orthorem, s.r.o. м. Попрад, Словацька Республіка
● Petriv Clinic, s.r.o. м. Жиліна, Словацька Республіка
● Odontologia, s.r.o. м. Ліптовский Мікулаш, Словацька Республіка
● Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії університету Павла Йозефа Шафарика медичного факультету і
університетської лікарні Луїса Пастера м. Кошице, Словацька Республіка
● Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії університету Павла Йозефа Шафарика медичного факультету і
Академії Кошице, м. Кошице, Словацька Республіка
● Eurostom, s.r.o. м. Брно, Чеська Республіка
Викладачі та студенти:
- приймають участь у міжнародних наукових конференціях (https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/ );
- публікують матеріали своїх наукових досягнень у міжнародних журналах (https://eesa-journal.com/wpcontent/uploads/EESA_31_2.pdf, https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_29_1.pdf ,
http://www.innovacii.od.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-1-2018, https://eesa-journal.com/wpcontent/uploads/EESA_28_1.pdf );
- мають доступ до іноземних сайтів (https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/ ) , що дає можливість їм
ознайомлюватись з сучасними досягненнями світової науки в стоматології.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Здійснення контрольних заходів регулюється:
- Положенням про ООП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYUOSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf );
- Критеріями оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf ).
Досягнення програмних результатів навчання перевіряються зовнішньою та внутрішньою системою моніторингу
якості знань студентів (https://medinstytut.lviv.ua/monitorynh-yakosti/ ), які відповідають Європейській кредитнотрансферній системі (ЄКТС).
В освітньому процесі Інституту застосовується декілька шкал оцінювання: багатобальна (200-бальна) шкала,
традиційна 4-бальна шкала та рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються із однієї шкали в іншу.
До форм контролю відносяться: поточний та підсумковий контроль; оцінювання результатів виробничої практики;
атестація. Поточна успішність студентів оцінювання на кожному практичному (лабораторному чи семінарському)
занятті за 4-бальною шкалою з використанням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни і
заноситься в журнал обліку академічної успішності. Студент зобов’язаний отримати оцінку з кожної теми.
Навчальним планом визначається періодичність і терміни проведення підсумкових контролів, а конкретні форми їх
проведення – робочою програмою навчальної дисципліни, силабусом. До семестрового підсумкового контролю
(семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку) допускаються здобувачі, які повністю виконали всі
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завдання впродовж семестру. Екзамен проводиться на комп’ютерах з використанням тестових завдань, складеними
відповідно до програми навчальної дисципліни. Перелік тестів і критерії оцінювання є обов’язковою складовою
навчально-методичного комплексу дисципліни. Тестові завдання та критерії оцінювання визначає кафедра, про що
повідомляє студентів на початок вивчення дисципліни. Тестові завдання оновлюються щороку. Кафедра заздалегідь
інформує студентів про зміст, структуру, форму проведення підсумкового контролю, а також доводить до відома
студентів систему і критерії оцінювання на першому занятті з дисципліни та на інформаційних стендах і веб сторінці
кафедр.
Одним із видів зовнішнього незалежного контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти є ліцензійний іспит
ЄДКІ, який проводиться Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою
освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» відповідно до графіка ліцензійних
іспитів, що затверджується МОЗ України на кожен навчальний рік. Результати ліцензійних іспитів розміщуються на
сайті інституту (https://drive.google.com/drive/folders/1mE1-dSWKZWp_fYYaZ8rvjQHFy-LGktlU?usp=sharing ).
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
забезпечують:
● Положення про організацію освітнього процесу ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf );
● Критерії оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf ).
Всі форми контролю та критерії оцінювання відображені у робочих програмах та силабусах, методичних
рекомендаціях, які розміщені як окремими розділами на сайті Інституту (https://medinstytut.lviv.ua/robochinavchalni-prohramy/ , https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ) з переходом на сторінки кафедр (наприклад,
https://medinstytut.lviv.ua/pediatric-dentistry/ ) та в розділі інфо-центр (наприклад, https://medinstytut.lviv.ua/infost/ ).
Викладачі обговорюють із студентами методи і форми оцінювання, що відображено у результатах анкетування
(https://drive.google.com/file/d/1gfAXtGOlb7JuXlrRAFLPb0XVutYm1Soz/view ).
У підсумку проведених анкетувань за анкетою «Викладач очима студентів» у 2019-2020 н.р. загальна задоволеність
інформуванням про критерії оцінювання та форми контрольних заходів склала 68,4% (на основі аналізу анкет на
кожного викладача, якого оцінювали студенти).
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
На першому занятті з дисципліни подається повна інформація про обсяг вимог, форми контролю, критеріїв
оцінювання, тематика лекцій, семінарських, практичних занять, тематика самостійної позааудиторної роботи.
Всі форми контролю та критерії оцінювання відображені у робочих програмах та силабусах, методичних
рекомендаціях, які розміщені як окремими розділами на сайті Інституту (https://medinstytut.lviv.ua/robochinavchalni-prohramy/ , https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ) та в розділі інфо-центр (https://medinstytut.lviv.ua/infost/ ). Інформацію про терміни підсумкового контролю, розклади залікових та екзаменаційних сесій розміщують на
сторінці факультету не пізніше, як за 30 днів до початку сесії.
Студенти мають вільний доступ до переліку питань підсумкового контролю, які розміщені як у силабусах і на дошці
інформації кожної кафедри, так і винесені у окремий розділ у info-центрах кафедри з посиланням на перелік питань
по дисциплінах (наприклад, https://medinstytut.lviv.ua/kafedra-terapevtychnoyi-stomatolohiyi/ ).
Отримано загалом позитивний відгук студентів щодо доведення до відома критеріїв оцінювання НПП – викладачем
(«так» – 47,4%, «зазвичай так – 34,4%), деканатом («так» – 55,7%, «зазвичай так» – 20,8%), позитивно оцінили
«можливість оскарження результатів» контролю 58,4% респондентів відповіли «так», 47,2% «не знаю»
(https://drive.google.com/file/d/1ju78-V9qSXzZK6Z_6jA3UumA34cr1Mhz/view?usp=sharing ).
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Відповідно до стандарту вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pdf ) з даної спеціальності атестація
здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Він здійснюється згідно Порядку
здійснення ЄДКІ для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я»
та складається з таких компонентів:
- інтегрований тестовий іспит «КРОК 1. Стоматологія» та іспит з англійської мови професійного спрямування, який
оцінює компетентність студента з володіння професійною англійською мовою та оцінює відповідність якості
підготовки фахівців стандартам вищої освіти із 9 загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін і проводиться на
3 році навчання Центром тестування при МОЗ України;
- інтегрований тестовий іспит «КРОК 2. Стоматологія» та об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит
(ОСКІ) проводиться на останньому році навчання та оцінює готовність випускника до провадження професійної
діяльності відповідно до вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних)
компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі із 6 професійно-орієнтованих
дисциплін і оцінюється екзаменаційною комісією закладу вищої освіти.
Під час утворення екзаменаційної комісії обов’язковим є врахування відсутності конфлікту інтересів у членів комісії.
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється відповідними документами, які розміщені на сайті ЛМІ:
- Положення про організацію освітнього процесу( https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf );
- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdfPOLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf );
- Критерії оцінювання навчальної діяльності студентів(https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/KRYTERIYI-OTSINYUVANNYA-REZULTATIV-NAVCHALNOYI-DIYALNOSTI-STUDENTIV.pdf );
- Положення про екзаменаційну комісію (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PROEKZAMENATSIYNU-KOMISIYU.pdf );
- Положення про повторне вивчення окремих дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-POVTORNE-VYVCHENNYA-OKREMYKH-DYSTSYPLIN.pdf );
- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf );
- Робочі навчальні програми та силабуси (https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/, https://medinstytut.lviv.ua/robochinavchalni-prohramy/ ).
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти створюються екзаменаційні комісії, головою екзаменаційної
комісії призначається представник з числа працедавців або науково-педагогічний працівник з іншого ЗВО.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Неупередженість результатів контрольних заходів регламентується Положеннями про: організацію освітнього
процесу; екзаменаційну комісію; критерії оцінювання навчальної діяльності, академічну доброчесність.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується шляхом: використання внутрішньо інститутської системи оцінювання
MedicalQuiz та принципів та положень академічної доброчесності (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-AKADEMICHNU-DOBROCHESNIST.pdf ). Атестація здійснюється
відкрито і гласно. Контроль щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів та інших корупційних проявів
здійснює уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції
(https://medinstytut.lviv.ua/antykoruptsiyna-diyalnist/ ). Процедури врегулювання та запобігання конфлікту реалізує
відповідний підрозділ з врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ), який діє відповідно
до наступних положень: «Про службу підтримки та врегулювання конфліктів у ЛМІ» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-SLUZHBU-PIDTRYMKY-TA-VREHUL-KONFLIKTIV.pdf ); «Про комісію з
питань етики та професійної діяльності Львівського медичного інституту» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-PYTAN-ETYKY.pdf ). Від започаткування діяльності ОП до
тепер випадків конфлікту інтересів щодо необ’єктивності екзаменаторів не виявлено.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок повторного проходження контрольних заходів регулює «Положення про перескладання результатів
підсумкового контролю» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PROPERESKLADANNYA-REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-SEMESTROVOHO-KONTROLYU.pdf ). Перескладання
екзаменів проводиться впродовж двох тижнів в міжсеместровий період. Здобувачі вищої освіти, які не ліквідували
академічну заборгованість не більше ніж з трьох дисциплін, мають право на повторне вивчення цих дисциплін, що
регулює «Положення повторного вивчення окремих дисциплін» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-POVTORNE-VYVCHENNYA-OKREMYKH-DYSTSYPLIN.pdf ). Студента,
який не здав екзамен (залік) із дисципліни, яку вивчав повторно, відраховують за академічну неуспішність.
Підтвердження про інформованість здобувачів вищої освіти щодо повторного проходження контрольних заходів
відображено у результатах щорічних анкетувань (https://drive.google.com/file/d/1ju78V9qSXzZK6Z_6jA3UumA34cr1Mhz/view?usp=sharing ).
Так, у 2017 р. дозволено повторне вивчення дисциплін 8 студентам (наказ №136/2-н від 08.09.2017 р.); у 2018 р. – 15
студентам (наказ №50/1-н від 28.02.2017р.; №185-н від 09.10.2017 р.); у 2019 р – 8 студентам (наказ № 40/2-н від
15.02.2019р.; №157/1-н від 02.09.2019р.); у 2020 р. 2 студентам (наказ № 123/1-н від 15.09.2020р).
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Урегулювання процедур та порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів в ЛМІ відбувається
відповідно до «Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-APELYATSIYU-REZULTATIV-PIDSUMKOVOHO-KONTROLYU.pdf ). У разі
оскарження результатів підсумкового контролю здобувачем подається особисто заява в день процедури проведення
або оголошення результату контрольного заходу в деканат. Деканат створює апеляційну комісію, що діє на основі
Положення. Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття апеляційною комісією одного з двох рішень:
задовольнити або відхилити заяву. Якщо в результаті розгляду заяви (апеляції) апеляційна комісія приймає рішення
про зміну попередніх результатів контрольного заходу, нова оцінка знань здобувача виставляється спочатку в
протоколі апеляційної комісії, а потім в письмовій роботі, у відомості обліку успішності та індивідуальному плані
здобувача та заліковій книжці і заноситься до Журналу реєстрації апеляцій. Урегулювання процедур та порядок
оскарження результатів атестації здобувачів ЛМІ відбувається відповідно до «Положення про екзаменаційну
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комісію» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-EKZAMENATSIYNUKOMISIYU.pdf ). Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів серед здобувачів даної ОПП не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у ЛМІ знайшли відображення у таких
нормативно- правових документах, як:
- «Положення про забезпечення академічної доброчесності» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-AKADEMICHNU-DOBROCHESNIST.pdf );
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYA-YAKOSTI-OSVITY.pdf );
- «Положення про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості
освітнього процесу» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYUOPYTUVAN.pdf );
- «Положення про запобігання академічному плагіату» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/Polozhennya-pro-zapobihannya-akad-plahiatu-1.pdf );
- «Антикорупційна програма» (https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Antykoruptsiynaprohrama.pdf ).
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
Як інструмент протидії порушення академічної доброчесності в ЛМІ проводиться перевірка підготовлених
підручників, посібників, статей НПП та перевірка рефератів чи інших самостійних робіт здобувачів на наявність
плагіату.
Для технічного забезпечення діяльності використовується онлайн-сервіс Unicheck (https://unicheck.com/uk-ua ).
Створено комісію, головою якої є проректор з наукової роботи Федоров Ю. В. Про неприпустимість плагіату
здобувачів вищої освіти повідомляють на веб сторінках сайту, у відповідних методичних матеріалах, силабусах,
бесідах-роз’ясненнях та консультаціях до виконання наукових та самостійних робіт.
З метою інформування щодо протидії академічної доброчесності відповідні розділи на веб-сайті наповнюються
корисною інформацією, зокрема з використанням матеріалів МОН та інших ресурсів
(https://medinstytut.lviv.ua/akademichna-dobrochesnist/ ).
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
З метою популяризації академічної доброчесності відповідні розділи на веб-сайті наповнюються корисною
інформацією:
- з використанням матеріалів МОН та інших ресурсів (https://medinstytut.lviv.ua/akademichna-dobrochesnist/ );
- онлайн-семінари (зокрема щодо дотримання академічної доброчесності під час дистанційного навчання) та на
заняттях з етики та деонтології під час розгляду питань етичної поведінки серед студентів та формування навичок
дотримання академічної доброчесності (https://medinstytut.lviv.ua/akad-dobr/);
- рекомендації щодо належного оформлення посилань на використані джерела (https://medinstytut.lviv.ua/akaddobr/ );
- силабуси до всіх дисциплін (https://medinstytut.lviv.ua/sylabusy/ ).
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Відповідно до «Положенням про забезпечення академічної доброчесності» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-AKADEMICHNU-DOBROCHESNIST.pdf ) до порушень академічної
доброчесності належить обман, плагіат, фальсифікація, фабрикація та ін. Згідно Закону України «Про освіту»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text ) п. 6 ст. 42 за порушення академічної доброчесності здобувачі
освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо) чи відповідного освітнього компонента
освітньої програми;
- позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання;
- відрахування з Інституту.
До здобувачів освіти можуть застосовуватися такі заходи впливу, як:
- зниження результатів оцінювання роботи;
- попередження;
- повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), які здійснюють оплату за навчання. Також
можуть застосовуватись дисциплінарні заходи:
- письмове попередження від декана факультету;
- догана, що вносяться в особову справу.
На даній ОП були зафіксовані випадки плагіату серед окремих студентів навчання під час виконання самостійної
роботи. Відповідним студентам зроблено попередження і зобов’язано переробити самостійну роботу.

6. Людські ресурси
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Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників проводиться відповідно до
нормативно-правових документів:
- Закони України: «Про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text );, «Про вищу освіту»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text );
- Статуту ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Statut-LMI.pdf ).
З метою розгляду документів претендентів на вакантні посади беруться до уваги наступні критерії:
- наявність відповідної освіти та кваліфікації (згідно посадової інструкції) (https://medinstytut.lviv.ua/viddil-kadriv/ );
- наявність наукового ступеня і при можливості вченого звання;
- відповідний досвід викладацької (академічна кваліфікація) та практичної роботи (професійна кваліфікація).
Розглядається відповідне резюме та укладається з ними трудовий договір (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/TRUDOVYY-DOHOVIR.pdf ) терміном від 1 до 5 років.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу здійснюється в таких формах:
• через анкетування щодо моніторингу освітньої програми і та перспектив розвитку даної програми
(https://drive.google.com/file/d/1zX0WZI7OMSMUbSjVbGFjlf-4LUK0qNDG/view );
• рецензії та внесення пропозицій щодо змісту освітніх компонентів
(https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing ,
• підписання договорів про співробітництво (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Dohovory.pdf);
• залучення роботодавців до керівництва практикою на їх базах;
• залучення роботодавців до проведення аудиторних занять.
Основними партнерами на даній ОП є ряд стоматологічних установ (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/Dohovory.pdf ) м. Львова та за кордоном:
- Estetik Dental, s.r.o. м. Пєштяни, Словацька Республіка;
- Creation of Smile s.r.o. м. Трнава, Словацька Республіка;
- Orthorem, s.r.o. м. Попрад, Словацька Республіка;
- Petriv Clinic, s.r.o. м. Жиліна, Словацька Республіка;
- Odontologia, s.r.o. м. Ліптовский Мікулаш, Словацька Республіка;
- Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії університету Павла Йозефа Шафарика медичного факультету і
університетської лікарні Луїса Пастера м. Кошице, Словацька Республіка;
- Клініка стоматології та максилофаціальної хірургії університету Павла Йозефа Шафарика медичного факультету і
Академії Кошице, м. Кошице, Словацька Республіка;
- Eurostom, s.r.o. м. Брно, Чеська Республіка.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
Практичні заняття з профільних дисциплін на даній спеціальності проводять практикуючі лікарі-стоматологи в
стоматологіних кабінетах біля пацієнтів. Окремі з них є власниками або працівниками приватних стоматологічних
установ з якими укладено договори про співпрацю (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Dohovory.pdf
). Серед них:
- доцент Бунь Ю.М.; к.мед.н Олекшій П.В.; викладач Амізян А.А.
Під час лекцій та практичних занять запрошуються «зовнішні професіонали», які інформують студентів про сучасні
досягнення в стоматології на основі доказової медицини, зокрема:
- у 2016 р. головний лікар стоматологічної клініки «Клініка доктора Гаука», Голова Львівського обласного осередку
Асоціації стоматологів України, Голова Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації
Асоціаціяї приватно-практикуючих лікарів-стоматологів України провів лекцію (https://medinstytut.lviv.ua/230-2/ );
- у 2019 р. директор компанії «Нові дентальні технології» Юрій Гринечко прочитав лекцію
(https://medinstytut.lviv.ua/kruhlyy-stil-yaponskyy-dosvid ); представник компанії ЗМ Олена Грудень провела
майстер-клас з сучасними матеріалами, що використовуються для реставрацій та відновлення зубів у дорослій та
дитячій стоматології (https://medinstytut.lviv.ua/231-2/ ); за підтримки «ММ-plus» студенти відпрацьовували
практичні навички з методик проведення розрізів та накладання різних видів швів (https://medinstytut.lviv.ua/pzkhirurhichna-stomatolohiya ).
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
З метою професійного розвитку викладачів адміністрація ЛМІ створює умови для проходження стажування чи
підвищення кваліфікації НПП. Щорічно кафедри подають графіки, в яких відображено потребу у підвищенні
кваліфікації (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/pidv.kval_.pdf ). Крім цього, викладачі постійно
приймають участь у науково-практичних конференціях з питань Медицини та фармації
(https://medinstytut.lviv.ua/konferentsiyi/ ). Процедуру підвищення кваліфікації регламентує «Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського медичного
інституту» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PIDVYSHCHENNYAСторінка 16

KVALIFIKATSIYI-PEDAHOHICHNYKH-PRATSIVNYKIV.pdf ). В інституті функціонує школа педагогічної
майстерності, яка сприяє професійному розвитку викладацького складу (https://medinstytut.lviv.ua/shkolapedahohichnoyi-maysternosti/ ). Моніторинг рівня професіоналізму викладачів здійснюється кафедрою, факультетом,
навчально-методичним відділом з врахуванням думки студентів під час анкетування
(https://drive.google.com/file/d/1gfAXtGOlb7JuXlrRAFLPb0XVutYm1Soz/view ).
Викладачі приймають участь у різноманітних форумах, майстер-класах, конференціях, які фінансує Інститут
(https://medinstytut.lviv.ua/221-2/ ). В Інституті випускаються два науково-популярні журнали
(https://medinstytut.lviv.ua/zhurnaly/ ) в яких НПП друкують безоплатно свої статті.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Власник та адміністрація Львівського медичного інституту постійно стимулює розвиток викладацької майстерності
викладачів. Для цього використовується як матеріальна сторона (зменшення оплати за навчання дітей викладачів;
повернення матеріальних затрат під час поїздок на засідання чи науково-практичні конференції) так і грамоти від
інституту, а також відповідні нагороди від Асоціації приватних закладів вищої освіти України для науковопедагогічних працівників (https://medinstytut.lviv.ua/podyaka/ ). Керівництво інституту підтримує безоплатне
друкування статей викладачів у двох науково-популярних журналах (https://medinstytut.lviv.ua/zhurnaly/ ), які
видаються в інституті. Крім цього, засновником фінансується видання навчально-методичних матеріалів,
навчальних посібників, підручників.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові та матеріально-технічні ресурси дають можливість повністю забезпечувати досягнення визначених ОП
цілей та програмних результатів навчання. Освітній процес проводиться в трьох навчальних корпусах
(https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/ ), де є наявні всі необхідні лабораторії, навчальні
кабінети, лекційні аудиторії, мультимедійне забезпечення, необхідне обладнання, бібліотека, 3 комп’ютерні
кабінети, їдальня, медичний пункт, спортивний майданчик, тренажерний зал, актовий зал. Наявне 100% навчальнометодичне забезпечення. В корпусах наявний вільний доступ до інформаційних ресурсів
(https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/ ), підключено до мережі інтернет, є доступ до Wi-Fi. Студенти мають
можливість готуватись до підсумкових контролів як в комп’ютерних класах, так і вдома, маючи доступ до
внутрішньої системи MedicalQuiz (http://medicalquiz.co/ua/login?ReturnUrl=%2F ). Освітнє середовище є безпечним
для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, дає змогу задовольнити їхні потреби та інтереси. В період карантину
здійснюється змішана форма дистанційного навчання. Всі викладачі та структурні підрозділи мають створену
корпоративну адресу, яка дає можливість доступу до платформи Google Workspace. Крім цього, використовується
автоматизована система управління вищим навчальним закладом (АСУ ВНЗ) «Деканат», яка призначена для
організації та підтримки навчального процесу в ЗВО.
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
З метою забезпечення потреб та інтересів здобувачів з даної ОП, створено відповіднє освітнє середовище, а саме:
- наявна відповідна матеріально-технічна база (всі корпуси облаштовані необхідним сучасним обладнанням, що дає
можливість проводити заняття на відповідному рівні (https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichnezabezpechennya/ ); доступний безкоштовний WI-FI; наявний доступ до електронних джерел інформації
(https://medinstytut.lviv.ua/korysni-posylannya/ );
- на даній ОП працює досвідчений науково-педагогічний колектив, який доносить до здобувачів вищої освіти всі
сучасні досягнення стоматології (https://medinstytut.lviv.ua/112-2/) ;
- створений сприятливий психологічний клімат в студентському та викладацькому колективах;
- освітнє середовище сприяє особистісному та професійному розвитку суб’єктів освітнього процесу.
З метою виявлення потреб та інтересів студентів розроблене «Положення про опитування викладачів, студентів»
щодо якості освітнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PROORHANIZATSIYU-OPYTUVAN.pdf ). Регулярно проводяться анонімні опитування як студентів, які навчаються
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/ ) так і випускників. За результатами
опитування освітнє середовище задовільняє 85% здобувачів
(https://drive.google.com/file/d/1YIv4RbfvRZ41D5G_2CFiEmANOjaZWeOU/view?usp=sharing).
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Створене освітнє середовище у ЛМІ відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам для життя і здоров’я студентів і
НПП. Розроблені інструкції щодо пожежної безпеки та цивільного захисту під час перебування в приміщеннях
Інституту. Створено комфортні умови під час проведення практичних занять (вступні та повторні інструктажі з
техніки безпеки, цивільної оборони, дотримання санітарно-епідеміологічних вимог під час пандемії
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(https://medinstytut.lviv.ua/alhorytm/ ). Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу постійно
здійснюється Службою підтримки та врегулювання конфліктів Інституту, яка надає безкоштовні послуги
(https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ). Також працює електронна «Скринька довіри»
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GU-RzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform ).
Оздоровча та просвітницька робота щодо пропаганди здорового способу життя здійснюється під керівництвом
помічника ректора з виховної роботи. Студенти інституту постійно приймають участь у різних спортивних
змаганнях для медичних працівників і студентів (https://medinstytut.lviv.ua/mini-futbol-2/ ), мають можливість
займатись у тренажерному залі (https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/ ). Біля корпусу
факультету озеленена територія, облаштовано рекреаційну зону, спортивний майданчик
(https://medinstytut.lviv.ua/materialno-tekhnichne-zabezpechennya/ ).
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Освітня підтримка проводиться шляхом якісної організації освітнього процесу, сприяння в науково-пошуковій і
навчальній діяльності для здобувачів даної ОП. Для досягнення цієї мети є тісна співпраця деканатів із студентами.
Створено інфо-центр факультету (https://medinstytut.lviv.ua/info-st/ ), з необхідною для студентів інформацією, а
також групи у клауд-месенджерах для швидкого та постійного контакту представників деканатів із здобувачами.
Деканат надає повну інформацію студентам в період адаптації, а саме: які кафедри будуть забезпечувати освітній
процес на даній ОП; терміни тривалості навчальних семестрів і як відбувається сесія, форми ліквідації
заборгованості; система перезарахування дисциплін та інше. Створюються старостати, через які також доводиться
необхідна інформація та відбувається спілкування щодо покращення освітнього процесу. Періодично проводиться
анонімне анкетування, в якому з’ясовується рівень задоволеності здобувачів цією підтримкою
(https://drive.google.com/file/d/1cHzM1RgkDca-vT8RUPi7dgsZ48hIni7A/view ).
Інформування щодо розкладу занять, консультацій, екзаменів, здійснюється через сайт Інституту, сайти кафедр. В
період дистанційного навчання організація навчального процесу відбувається відповідно до положення про
дистанційне навчання (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-DYSTANTSIYNENAVCHANNYA.pdf ) із використанням сучасних інформаційних засобів.
Організаційна допомога сприяє адаптації студентів. Усіма підрозділами що взаємодіють зі студентами надається
можливість усвідомити мету та завдання навчання, сформувати позитивну мотивацію, удосконалити практичні
навички, визначитись з вибірковими дисциплінами, дотримуватись норм академічної доброчесності, вдало
спланувати дозвілля, приймати активну участь у волонтерській діяльності та громадському житті, створювати добрі
відносини між усіма суб’єктами освітнього процесу.
Щодо консультативної допомоги, студенти постійно отримують консультації з усіх питань в деканаті, на відповідних
кафедрах. При потребі вони можуть отримати психологічну допомогу через службу психологічної підтримки
(https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ).
Соціальна допомога надається окремим студентам, які мають відповідні пільги, зменшується оплата за навчання.
Засновники постійно стимулюють студентів до активної громадської роботи, участі у всеукраїнських зборах
студентського самоврядування, компенсуючи всі витрати на відрядження та інше.
(https://medinstytut.lviv.ua/seminar/ , https://medinstytut.lviv.ua/innovatsiyi-studentskoho-samovryaduvannya/ )
Рівень задоволеності студентами усіх типів підтримки в середньому становить 82,5%
(https://drive.google.com/file/d/1YIv4RbfvRZ41D5G_2CFiEmANOjaZWeOU/view?usp=sharing )
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
На даній ОП студенти з особливими потребами не навчаються. У розділі VIII Правил прийому 2020 р. обумовлено
спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти. Для осіб з особливими потребами
передбачено вступні іспити у формі співбесіди або вступних іспитів.
На сайті Інституту розміщено порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення у Львівському медичному інституті (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/PORYADOKSUPROVODU.pdf ), в якому описано як створюється безперешкодне життєве середовище для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, що потребують допомоги на території Інституту, забезпечення прав таких
ociб на безперешкодний доступ до приміщень Інституту, зручності та комфорту перебування в них.
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
З метою протидії корупційній діяльності у ЛМІ було створено Уповноважений підрозділ з питань запобігання та
виявлення корупції (https://medinstytut.lviv.ua/antykoruptsiyna-diyalnist/ ). Його діяльність регулюється
Положенням (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/poloz.-antykoryptsiyna.pdf ). На основі державних
нормативних документів в Інституті розроблено Антикорупційну програму (https://www.medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/Antykoruptsiyna-prohrama.pdf ).
Усі учасники освітнього процесу можуть звернутись за контактними даними Підрозділу відкрито, або ж анонімно
через «скриньку довіри» (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRont9GURzhM1mPghjy7QArAbFKsb6alPM32JAIN_Qe360A/viewform ).
З метою врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальним домаганням, дискримінацією
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тощо) створено Службу підтримки та врегулювання конфліктів (https://medinstytut.lviv.ua/conflict-support/ ), у
діяльність якої входить також психологічна підтримка усіх учасників освітнього процесу та протидія булінгу. Серед
здобувачів вищої освіти постійно проводиться анкетування з метою виявлення конфліктних ситуацій, які включають
різні питання, в тому числі, питання щодо сексуальних домагань, дискримінації та корупції
(https://drive.google.com/file/d/1Zhk4WQEZVamU55DmznxhxvdWDlWv_FY8/view ). Створено Комісію з питань етики
та професійної діяльності. Основною метою даної комісії є роз’яснення з дотримання етичних принципів і
стандартів, принципів академічної доброчесності, вирішення конфліктних ситуацій серед членів академічної
спільноти.Наявне Положення про діяльність комісії (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-KOMISIYU-Z-PYTAN-ETYKY.pdf ).
В учасників освітнього процесу ОП конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями та
дискримінацією, корупційними діями, не виникало.
Були окремі інформаційні конфлікти, які виникали через недостатнє або помилкове розуміння студентами вимог,
необхідності дотримання термінів виконання навчальних завдань. Усі непорозуміння вирішувалися в процесі бесіди
або ж із залученням у переговори третьої сторони – завідувача кафедри.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП базується на підставі
«Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОП» (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ).
Сама процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП проводиться при
врахування відгуків та результатів анкетування:
- випускників (окремі запитання) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/opytuvannya-vypusknyky-lito2020.pdf );
- науково-педагогічного складу (окремі запитання) (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vykladachiv/ );
- здобувачів вищої освіти (https://drive.google.com/file/d/1zX0WZI7OMSMUbSjVbGFjlf-4LUK0qNDG/view );
- роботодавців (окремі запитання) (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-steykkholderiv/ );
- усіх зацікавлених сторін, які долучаються до обговорення проекту ОП (https://medinstytut.lviv.ua/stomatolohiya/ ).
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Львівського медичному інституті» (р.
3) (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-VNUTR-SYSTEMU-ZABEZPECHENNYAYAKOSTI-OSVITY.pdf ) та «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП»
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYA-ZATVERDZHENNYAMONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ) передбачено перегляд ОП не рідше 1 разу в п’ять років для внесення змін, певної
корекції навчальних планів, програм навчальних дисциплін, структури навчання.
Зміни вносяться за результатами відповідних пропозицій щодо поліпшення процесу навчання при зворотному
зв’язку з науково-педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями після їх обговорення на
засіданнях кафедр, ректорату, Вченої ради. Оновлену редакцію ОП 2019 р. (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf ) було затверджено Вченою радою ЛМІ
(https://drive.google.com/file/d/1-753iI7QDB0YqUrFTIvnhAQ6r760D3gU/view?usp=sharing ) та введено в дію наказом
ректора №151-н від 30.08.2019 р.
Зміни, внесені в ОП, обґрунтовані на підставі:
- стандарту з спеціальності 221 «Стоматологія» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/221-stomatologiya-magistr.pd ) внесені відповідні корективи у профіль ОП
і формулювання мети; доповнено блоки: викладання та оцінювання; міжнародна академічна мобільність; внесені
зміни у навчальний план; змінено кількість годин щодо основної та вибіркової компоненти; внесено зміни у склад
проектної групи; описані програмні результати навчання;
- аналізу анкетувань студентів, працедавців збільшено кількість вибіркових дисциплін професійного блоку
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/NP-221-ST-2019-1.pdf );
- результатів науково-пошукової діяльності викладачів та з врахуванням доказової медицини в стоматології внесено
зміни та доповнення в зміст професійних дисциплін.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти мають можливість входити в складу Вченої ради Інституту (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/2020-VR.pdf ), Ради студентського самоврядування факультету, Осередку студентського
самоврядування (https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskoho-samovryaduvannya/ ).
Студенти мають можливість висловлювати пропозиції стосовно:
- забезпечення якості освіти в (https://drive.google.com/file/d/1cHzM1RgkDca-vT8RUPi7dgsZ48hIni7A/view );
- змісту ОПП та процедур забезпечення її реалізації (https://drive.google.com/file/d/1zX0WZI7OMSMUbSjVbGFjlfСторінка 19

4LUK0qNDG/view );
- практичної підготовки та баз практики (https://medinstytut.lviv.ua/viddil-praktyky/ ), анкетування по базах
практики (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSodDMY9DIOMnosiJL84rZ4ej2Ba40lXzdtPtIfqg8HdOgA/viewform ).
У 2019 р. здобувачів вищої освіти висоловили побажання щодо внесення змін з даної ОП:
- в каталог вибіркової компоненти внести «Основи імплантології», що підсилить професійні компетентності з
питань імплантології;
- в 10 семестрі ввести індивідуальні профільні курси з вузьких напрямків стоматології за рахунок годин вибіркової
компоненти.
Внесені пропозиції обговорені на засіданні кафедр, затверджені Вченою радою і внесені до нової редакції ОП і
робочих програм та навчально-методичних матеріалів на 2020-21 н.р.
Результати анкетування здобувачів даної ОП розміщено у вільному доступі на сайті Інституту
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-zdobuvachiv-vyshchoyi-osvity/ ).
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Студенти є повноправними суб’єктами освітнього процесу ЛМІ (https://www.medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads
pdf/Polozenna-OCC.pdf , https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYUOSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf )
Представники студентського самоврядування залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП у ЛМІ.
(https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-HRUPU-MONITORYNHU.pdf )
Студенти, які входять до Осередку студентського самоврядування (https://medinstytut.lviv.ua/oseredok-studentskohosamovryaduvannya/ ) мають право:
● подавати пропозиції до деканатів, вченої ради з питань удосконалення стратегії інституту щодо контролю
освітнього процесу;
● брати участь у вирішенні спірних ситуацій, що можуть виникнути між здобувачами вищої освіти та
представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками;
● подавати пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм;
● делегувати членів Осередку до складу Вченої ради інституту.
Також пропозиції, зауваження та рішення Ради студентського самоврядування факультету скеровуються до декана
факультету, про реалізацію яких він повідомляє на відповідних зборах Ради (https://medinstytut.lviv.ua/zustrichstudenty-administratsiya/ ).
Адміністрація чи інші структурні органи своєчасно інформують Осередок студентського самоврядування про
вирішення питань, які стосуються здобувачів вищої освіти.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
В Інституті відповідно до «Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників і роботодавців
щодо якості освітнього процесу у ЛМІ» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PROORHANIZATSIYU-OPYTUVAN.pdf ), «Положення про Раду роботодавців» працедавці (
https://medinstytut.lviv.ua/spivpratsya-z-robotodavtsyamy/ ) періодично залучаються до:
● перегляду ОП, змісту навчальних програм освітніх компонентів
(https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing );
● надання баз практики (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Bazy.pdf );
● участі у підсумкових контролях після практичної підготовки безпосередньо на робочих місцях;
● участі в атестації здобувачів з даної програми.
Побажання від працедавців щодо оновлення ОП та інших процедур забезпечення її якості затверджуються
рішенням Ради роботодавців та передаються на розгляд й обговорення Вченої ради і в подальшому враховуються
при перегляді та оновленні змісту ОПП на наступний рік.
Роботодавець може окремо сформувати рецензію на освітню програму
(https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing ) та надати її гаранту
ОП.
Також роботодавці приймають на своїх базах науково-педагогічних працівників, з метою стажування чи
короткотривалих тематичних курсів.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
З метою збирання інформації щодо кар’єрного росту та траєкторії працевлаштування, деканати постійно
підтримують зв’язок із випускниками даної спеціальності (що підтверджено документально), зокрема безпосередньо
після вступу на інтернатуру та її завершення.
Також проводиться опитування працедавців щодо наявних випускників ЛМІ стоматологічних установах м. Львова,
області та західного регіону. (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Opytuvannya-dlya-robotodavtsiv.pdf )
Створено сторінку Асоціації випускників, де розміщена анкета для опитування випускників
(https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vypusknykiv/ ). Основна мета опитування – це моніторинг
працевлаштування випускників, визначення основних тенденцій розвитку, оскільки саме випускники є основним
джерелом інформації про ринок праці, оцінювання якості отриманої освіти. Вони мають можливість брати участь у
анонімному анкетуванні, вносити свої пропозиції щодо покращення освітнього процесу, матеріально-технічної бази
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та надавати свої відгуки.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
З метою внутрішнього аудиту якості освіти Відділ забезпечення якості освіти періодично проводить моніторинг та
перегляд ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ROZROBLENNYAZATVERDZHENNYA-MONITORYNH-OP-U-LMI.pdf ). Для цього:
- вивчаються показники діяльності на рівні кафедр (контроль діяльності НПП); на рівні факультету – контроль
діяльності кафедр;
- оцінюється рівень участі всіх учасників освітнього процесу, а також роботодавців та випускників;
- аналізуються результати навчання, рівень задоволеності студентів;
- проводиться аналіз результатів анкетувань, опитування, які розміщені на сайті Інституту.
(https://medinstytut.lviv.ua/yakist/).
Під час розробки ОП в 2019 році були внесені зміни у зміст окремих освітніх компонентів (на основі рецензій
працедавців (https://drive.google.com/drive/folders/13d1PiFuuZZxWw79MOS8RFEm76vTcWdX0?usp=sharing ) та
пропозицій НПП (на основі протоколів засідань профільних кафедр), а також розширено кількість вибіркових
компонентів на основі побажань студентів.
Також було виявлено дещо низькі якісні показники успішності студентів (https://medinstytut.lviv.ua/yakist-oop/ ).
Студенти в цілому позитивно оцінили зміст освітньої програми (54,5% ) та її структуру (64,1%), але не всі студенти
ознайомлені із каталогом вибіркових дисциплін
(https://drive.google.com/file/d/1BmOHeffv3LahwEO4s_mqoMuV82yVejqN/view?usp=sharing ).
Відділ забезпечення якості освіти ЗВО відреагував наступним чином:
- про недоліки було повідомлено гаранта даної ОП, відповідні кафедри;
- результати опитування студентів було обговорено на засіданні деканату та узагальнено.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Одним із видів зовнішнього забезпечення якості освіти є оцінювання знань здобувачів даної ОП Центром
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація»
при Міністерстві охорони здоров’я України», яке проводиться через ліцензійні інтегровані іспити «Крок» та Єдиний
державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ). Аналіз результатів Крок 1 Стоматологія, який проводиться на 3 році
навчання показав необхідність підвищення рівня успішності з окремих дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/1mE1-dSWKZWp_fYYaZ8rvjQHFy-LGktlU?usp=sharing).
З цією метою деканат збільшив кількість претестувань
(https://drive.google.com/drive/folders/1UWjK1Nm62gqy83cWhPkM0z3ZkLDRLVP5?usp=sharing ) до ліцензійних
іспитів, викладачами проводились додаткові консультації та роз’яснення з певних тем.
Дана ОП акредитується вперше.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Учасники академічної спільноти постійно долучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти через:
1. участь в групах моніторингу внутрішнього забезпечення якості ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-PROEKTNI-HRUPY-TA-HRUPY-ZABEZPECHENNYA.pdf ), які:
- оцінюють якість досягнення програмних результатів навчання під час проведення лекцій, практичних занять, їх
перевірку під час проведення підсумкових контролів;
- узагальнюють отримані дані;
- вносять пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу;
- передають їх у Відділ забезпечення якості вищої освіти (https://medinstytut.lviv.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti/ )
з метою подальшого обговорення та прийняття рішень;
2. проведення взаємних відвідувань НПП на своїх та суміжних кафедрах з метою підвищення якості викладання та
забезпечення постійного обміну новими методиками викладання;
3. залучення НПП до:
- періодичних оглядів та моніторингу освітньої програми (обговорення проекту)
(https://medinstytut.lviv.ua/stomatolohiya/ );
- участі в щосеместрових анонімних опитуваннях (https://medinstytut.lviv.ua/opytuvannya-vykladachiv/ );
- участі в оцінюванні здобувачів вищої освіти під час поточного та підсумкового контролів та регулярного
висвітлення таких оцінювань на веб-сайті інституту (https://medinstytut.lviv.ua/yakist-oop/ ).
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
В інституті забезпечення якості освіти здійснюється відповідним структурними підрозділом, які відповідальні за:
- якість підготовки та реалізацію даної ОП (гарант та робоча група https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-HARANTA-OSVITNOYI-PROHRAMY.pdf );
- впровадження та постійний моніторинг і перегляд відповідних освітніх програм (випускові кафедри, центральна
методична комісія, Вчена рада інституту https://medinstytut.lviv.ua/vchena-rada/ );
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- якісний набір абітурієнтів (приймальна комісія https://medinstytut.lviv.ua/pryymalna-komisiya/ , факультети
https://medinstytut.lviv.ua/fakultety/ );
- запровадження та удосконалення системи оцінювання знань здобувачів (кафедри
https://medinstytut.lviv.ua/departments/ ; факультети інституту https://medinstytut.lviv.ua/fakultety/ );
- організація та якість практичної підготовки здобувачів (відділ практики https://medinstytut.lviv.ua/viddil-praktyky/
, кафедри https://medinstytut.lviv.ua/departments/ , навчальний https://medinstytut.lviv.ua/navchalnyy-viddil/ та
методичний відділи https://medinstytut.lviv.ua/methodical-department /);
- планування, впровадження, виконання та звітування про результати роботи науково-педагогічних працівників
(керівники кафедр і факультетів, проректор з навчальної роботи, проректор з наукової роботи та завідувач
навчальним та методичним відділом).

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
● Зовнішніми:
Конституцією України;
Законами «Про освіту». «Про вищу освіту»; «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
Нормативно-правовими документи Президента України, КМУ, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я України;
● Внутрішніми:
Статутом ТзОВ «Львівський медичний інститут» (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Statut-LMI.pdf )
;
Правилами прийому до ЛМІ (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/01/pravyla-pryyomu.pdf );
Положенням про організацію освітнього процесу (https://medinstytut.lviv.ua/wpcontent/uploads/pdf/POLOZHENNYA-PRO-ORHANIZATSIYU-OSVITN%CA%B9OHO-PROTSESU.pdf );
Договорами про навчання (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Dohovir-dlya-dennoyi-formy.pdf );
Трудовим договором (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/TRUDOVYY-DOHOVIR.pdf ) та іншими
документи, які розташовані у вільному доступі на офіційному сайті ТзОВ «Львівський медичний інститут»
(https://medinstytut.lviv.ua/polozhennya/ ).
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
Проект ОП з спеціальності 221 «Стоматологія» розміщений на сайті інституту з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) (https://medinstytut.lviv.ua/stomatolohiya/ ,
https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Proyekt-221-Stom-2021.pdf ).
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Освітньо-професійну програму з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з спеціальності
221 «Стоматологія»» розміщено на сайті Львівського медичного інституту (https://medinstytut.lviv.ua/stomatolohiya/
)
Профіль ОП (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/Proyekt-221-Stom-2021.pdf ).
Файл ОП ( https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/OPP-221-Stom-2019.pdf ).

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильні сторони ОП:
1. Послідовність та повнота викладання освітніх компонентів.
2. Залучення до проведення аудиторних занять працедавців та досвідчених НПП.
3. Студентоцентричний підхід, залучення студентів до обговорення усіх процесів у закладі.
4. Широке залучення практичних баз для якісної практичної підготовки на робочих місцях.
5. Запровадження інтерактивних методів навчання.
6. Поєднання дослідження з навчанням та залучення здобувачіва до пошукової діяльності.
Слабкі сторони ОП:
1. Недостатня академічна мобільність студентів на науково-педагогічних працівників.
2. Малі фінансові можливості з метою запрошення іноземних фахівців для проведення зустрічей і проведення
занять із здобувачами вищої освіти з даної спеціальності.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Для реалізації перспективного розвитку ОП з даної спеціальності передбачається:
- подальший щорічний моніторинг ОП;
- оновлення ОП з врахуванням накопиченого практичного досвіду підготовки фахівців у вітчизняних та
європейських ЗВО;
- аналіз ринку праці з стоматології та вдосконалення професійних компетентностей в залежності від нових
досягнень;
- розширення міжнародної співпраці, яка б передбачала проведення спільних наукових досліджень та міжнародну
академічну мобільність академічної спільноти та здобувачів вищої освіти з даної ОП;
- запрошення іноземних лекторів – фахівців та викладачів з іноземних ЗВО;
- постійне забезпечення освітньої програми оновленими навчальними матеріалами та методичними розробками;
- активізація роботи науково-педагогічного персоналу щодо публікацій у періодичних виданнях, які входять до
міжнародних наукометричних баз;
- активніша участь здобувачів вищої освіти та викладачів в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях;
- організація дуальної форми навчання у співпраці з стоматологічними установами та організаціями.
Перспективний план розвитку факультету (https://medinstytut.lviv.ua/wp-content/uploads/pdf/PERSPEKTYVNYYPLAN-ROZVYTKU-STOMATOLOHICHNOHO-FAKULTETU.pdf ) розміщений на сайті інституту.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Гайдучок Ігор Григорович
Дата: 13.01.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла
ОК 41. Медичне право
України

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

навчальна
дисципліна

Силабус Медичне
право України 221
Стоматологія.pdf

48nWXJkcnOro3R5 Мультимедійне обладнання
WXGTKhvdUPCYn9 (екран, проектор та ноутбук
RE1IRaduHL8Qg8= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 39. Соціальна
навчальна
медицина, громадське дисципліна
здоров’я та основи
доказової медицина

Силабус Соц мед,
гром здор та осн
док мед 221
Стоматологія .pdf

p9M/mcP+gHcGyVj Мультимедійне обладнання
azo2dOVQNe112XkB (екран, проектор та ноутбук
F+7iZqEEDzqI=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; схеми та
діаграми; блок-схеми надання
долікарської допомоги при різних
видах травм і уражень; маски
для обличчя; респіратор; сумка
першої допомоги
(санінструктора); ноші;
протигаз.

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Силабус Судова
6stMmVjghQ+/xpH Мультимедійне обладнання
медицина
QjqM1IPqVqsBkfS5B (екран, проектор та ноутбук
(стоматологія).pdf
tJ3sCXhgKA4=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
обладнання, апаратура,
устаткування та
інструментарій лікувальних
установ.

навчальна
дисципліна

ОК 38. Офтальмологія навчальна
дисципліна

Силабус
zicPK0ENsVb2zYKyV Мультимедійне обладнання
Офтальмологія 221 ngewFHIMNchc/uA7 (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
R0p2oyzl9Y=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
медичний інструментарій;
таблиці для визначення
гостроти зору; лікарські засоби;
офтальмоскоп; щілинна лампа;
периметр.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Дерматологія,
венерологія 221
Стоматологія.pdf

ОК 33. Педіатрія

навчальна
дисципліна

Силабус Педіатрія ie30X4Otxh7rcRBUt Мультимедійне обладнання
221
LtbNW59C1oQ7p52X (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
/HN98FE9Xs=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; набори фантомів:
рук, сідниць, медичної сестри,
реанімаційний; предмети
догляду за дитиною; дуоденальні
та шлункові зонди; фантом для
медичних маніпуляцій, з шлунку;
тонометр; фонендоскоп;
медичний інструментарій;

M22xUEwDLPAlPcK Мультимедійне обладнання
8PqQWRlvfDYeJgRl (екран, проектор та ноутбук
C/dpr7GrOwYM=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
збільшена двостороння модель
поперечного перерізу шкіри.

медичні матеріали та лікарські
засоби; дитяче ліжечко;
пеленальний столик; вага
дитяча; бікси, стерилізатори.
ОК 34. Хірургія

навчальна
дисципліна

Силабус Хірургія
221
Стоматологія.pdf

WoRJBggX5AKGcQ Мультимедійне обладнання
QnsmOyy/7SfCw4Bs (екран, проектор та ноутбук
XCjBawgXBDEdA= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; набори
хірургічних інструментів:
середній операційний та
військово-польовий; наркозний
апарат; дихальна апаратура;
комплект слайдів з десмургії;
стерилізатори; аптечні
матеріали; шовний матеріал;
лікарські засоби;
інструментальний столик;
перев’язувальний матеріал;
планшети для визначення груп
крові; стандартні сироватки;
шини транспортні; набір
інтубаційний; повітропровід;
голки ін’єкційні та шприци різної
ємності; системи для довенного
крапельного введення ліків.

ОК 35. Онкологія

навчальна
дисципліна

Силабус Онкологія
221
Стоматологія.pdf

d2LkQrcewAHYlj+L Мультимедійне обладнання
UEM9LoMEtyLt6Lxz (екран, проектор та ноутбук
3ioxbRev44A=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 36. Нейрохірургія

навчальна
дисципліна

Силабус
Нейрохірургія 221
Стоматологія.pdf

w8tLkbdz9EfKXBF5 Мультимедійне обладнання
/Uh5CDiDZDXZi5FE (екран, проектор та ноутбук
UahmTio9gio=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; середній
операційний та військовопольовий набір хірургічних
інструментів; наркозний
апарат; дихальна апаратура;
комплект слайдів з десмургії;
стерилізатори; аптечні
матеріали; шовний матеріал;
лікарські засоби;
інструментальний столик;
перев’язувальний матеріал;
планшети для визначення груп
крові; стандартні сироватки;
шини транспортні; набір
інтубаційний; повітропровід;
голки ін’єкційні та шприци різної
ємності; системи для довенного
крапельного введення ліків.

ОК 37.
Оториноларингологія

навчальна
дисципліна

Силабус
i01mBm4R1vnVwlj4g Мультимедійне обладнання
Оториноларинголо ZGuSpc35+mOR9Sn (екран, проектор та ноутбук
гія 221
hDPptgMwcVo=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
Стоматологія.pdf
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
медичний інструментарій;
камертон; лобний рефлектор;
анатомічні планшети, муляжі;
череп; лікарські засоби.

ОК 42. Акушерство

навчальна
дисципліна

Силабус
Акушерство 221
Стоматологія.pdf

Rh/O9QmJfFiQrN22 Мультимедійне обладнання
cZkSbegEsRuuksFr8 (екран, проектор та ноутбук
xSraj+s7GY=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; крісло
гінекологічне; акушерський
фантом з лялькою;
гінекологічний та хірургічний
інструментарій; манекен

тазової кістки; акушерський
стетоскоп; тазомір; тренажер
пологів (базовий); тренажер для
практики ушивання; тренажер
для дослідження шийки матки і
тесту Папаніколау;
гінекологічна модель (базова);
гінекологічна модель
(розширена); модель матки з
патологіями (поперечний розріз,
в натуральну величину).
ОК 43. Неврологія, в т. навчальна
ч. нейростоматологія дисципліна

Силабус Неврологія RF1mwBJL9iQp5yJ6 Мультимедійне обладнання
в т.ч.
xkfQHxQAL/MeaGl2 (екран, проектор та ноутбук
нейростоматологі
ChMrAOJkIr8=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
я 221
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
Стоматологія.pdf
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 44. Медична
психологія

навчальна
дисципліна

Силабус Медична
психологія 221
Стоматологія.pdf

bd+K9ASCQQk5lyFw Мультимедійне обладнання
yZai82PJFDlv//3MO (екран, проектор та ноутбук
u4h0SkSuzQ=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Психіатрія,
наркологія 221
Стоматологія.pdf

BZ5T9CbZ25wchTA Мультимедійне обладнання
RhPh6FOvH+uO2Re (екран, проектор та ноутбук
DU5r0KAWRi9v8= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 46. Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

навчальна
дисципліна

Cилабус
Пропедевтика
терапевтичної
стоматології.pdf

knhn7pZppsGoPDPE Мультимедійне обладнання
cEHMrf/lsTnSLL1M (екран, проектор та ноутбук
Dm2IZn2yTBE=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); телевізор з
можливістю транслювання
фото та відео зображення;
доступ до мережі Інтернет,
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; фантоми голови в
комплекті з маскою,
артикулятором, шарнірним
кріпленням до столу; модель
щелеп з м’якими яснами у
комплекті з знімними зубами;
мікромотори, портативні
пневматичні стоматологічні
установки САТВА ПОРТА;
компресор; набори борів для
препарування каріозних
порожнин; стоматологічні
наконечники; набори та
аксесуари (матриці, тримачі,
клинці тощо) для постановки
пломб різних класів; набори
стоматологічного
інструментарію: лоток, пінцет,
зонд, дзеркало стоматологічне;
стоматологічні шпателі; скляні
пластинки для замішування,
блокноти для замішування;
пломбувальні матеріали:
цементи цинк-сульфатні, цинкфосфатні, силікатні, силікофосфатні, цинк оксид-евгенольні,
полікарбоксилатні,
склоіономерні; композити:
хімічні, фотополімерні;
ендодонтичні інструменти та
аксесуари; інструментарій для
анестезії; розхідні матеріали та
інструментарій.

ОК 47. Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

навчальна
дисципліна

Силабус
Пропедевтика
ортопедичної
стоматології.pdf

noJX26OgBAQoHs8 Мультимедійне обладнання
B48gtNgzc5Iayq7FL (екран, проектор та ноутбук
naszus3Rimg=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;

роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; фантоми голови в
комплекті з маскою,
артикулятором, шарнірним
кріпленням до столу; модель
щелеп з м’якими яснами у
комплекті з знімними зубами;
мікромотори, портативні
пневматичні стоматологічні
установки; компресор; набори
борів для препарування зубів під
різні види коронок;
стоматологічні наконечники;
набори та аксесуари (матриці,
тримачі, клинці тощо) для
постановки пломб різних класів;
набори стоматологічного
інструментарію: лоток, пінцет,
зонд, дзеркало стоматологічне;
стоматологічні шпателі; скляні
пластинки для замішування,
блокноти для замішування;
відбиткові матеріали:
силіконові, альгінатні, набори
відбиткових ложок, гіпс, колби і
шпателі для замішування;
стоматологічні пластмаси,
моделювальний віск, оклюдатори
і артикулятори;
інструментарій для анестезії;
розхідні матеріали та
інструментарій.
ОК 48. Пропедевтика навчальна
дитячої терапевтичної дисципліна
стоматології

Силабус
Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології.pdf

fXBhTcrwR9pD/23b Мультимедійне обладнання
8DP2iCnxR0Jxu7bg (екран, проектор та ноутбук
qFHgD3kG2fo=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); телевізор з
можливістю транслювання
фото та відео зображення;
доступ до мережі Інтернет,
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; фантоми голови в
комплекті з маскою,
артикулятором, шарнірним
кріпленням до столу; модель
щелеп з м’якими яснами у
комплекті з знімними зубами;
мікромотори, портативні
пневматичні стоматологічні
установки САТВА ПОРТА;
компресор; набори борів для
препарування каріозних
порожнин; стоматологічні
наконечники; набори та
аксесуари (матриці, тримачі,
клинці тощо) для постановки
пломб різних класів; набори
стоматологічного
інструментарію: лоток, пінцет,
зонд, дзеркало стоматологічне;
стоматологічні шпателі; скляні
пластинки для замішування,
блокноти для замішування;
пломбувальні матеріали:
цементи цинк-сульфатні, цинкфосфатні, силікатні, силікофосфатні, цинк оксид-евгенольні,
полікарбоксилатні,
склоіономерні; композити:
хімічні, фотополімерні;
ендодонтичні інструменти та
аксесуари; інструментарій для
анестезії; розхідні матеріали та
інструментарій.

ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Силабус
Профілактика
стоматологічних

khXsFScbxZuWijrwjv Мультимедійне обладнання
dbAK+KD1pprejMV+ (екран, проектор та ноутбук
m8bEbcDzI=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM

навчальна
дисципліна

захворювань.pdf

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

навчальна
дисципліна

Cилабус
Терапевтична
стоматологія.pdf

4Gb, SSD 120Gb)); телевізор з
можливістю транслювання
фото та відео зображення;
доступ до мережі Інтернет,
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; установки
стоматологічні з кріслом
пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор. ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;
кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий;
ультразвуковий скалер;
содоструйний апарат; крісло
лікаря; крісло асистента; лампа
фотополімерна; опромінювач
кварцовий (закритого типу);
меблі стоматологічні
(комплект); столик
стоматологічний; лотки
прямокутні; набори
стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
освітлювачі безтіньові; меблі
стоматологічні для зберігання
інструментарію та матеріалів
(комплект); моделі щелеп для
навчання чищення зубів (Colgate);
зразки засобів гігієни порожнини
рота (пасти Colgate, Meridol,
Lakalut; щітки, йоржики, зубні
нитики Colgate, Oral-B;
ополіскувачі, еліксири Colgate,
Lakalut); плакати для різних
вікових груп населення (навчання
гігієни ротової порожнини);
індикатори для виявлення зубних
відкладень (таблетки Dent);
розчини для індексної оцінки:
розчин Шиллера-Писарєва,
розчин еритрозину, розчин
метиленового-синього, розчин
Бісмарка.
IZYpP7CCiud9f3fjRj Мультимедійне обладнання
wEBhX6ODYaNOOg (екран, проектор та ноутбук
TocCxwTe0Ao=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); телевізор з
можливістю транслювання
фото та відео зображення;
доступ до мережі Інтернет,
роздатковий матеріал;
установки стоматологічні з
кріслом пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; содоструйний апарат;
апекслокатор; ендомотор;
турбінний кінцевик; кінцевик для
мікромотора прямий; кінцевик
для мікромотора кутовий;
крісло лікаря; крісло асистента;
лампа фотополімерна;
опромінювач кварцовий
(закритого типу); меблі
стоматологічні (комплект);
столик стоматологічний;
освітлювачі безтіньові; меблі
стоматологічні для зберігання
інструментарію та матеріалів
(комплект); лотки прямокутні;
набори стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
інструменти для
парадонтології; розчини для
індексної оцінки: розчин
Шиллера-Писарєва, розчин

еритрозину, розчин
метиленового-синього, розчин
Бісмарка; ендодонтичні
інструменти та аксесуари;
інструментарій для анестезії;
розхідні матеріали і матеріали
та інструментарій;
пломбувальні матеріали:
фотополімерні, склоіономерні,
хімічні композити; набори борів
для обробки каріозної
порожнини; набори та аксесуари
для постановки пломб різних
класів; карієс маркер ( Izumrud
(Latus), Sable Seek (Ultradent));
індикатори для виявлення зубних
відкладень (таблетки Dent);
моделі щелеп для навчання
чищення зубів (Colgate); зразки
засобів гігієни порожнини рота
(пасти Colgate, Meridol, Lakalut;
щітки, йоржики, зубні нитики
Colgate, Oral-B; ополіскувачі,
еліксири Colgate, Lakalut);
плакати для різних вікових груп
населення (навчання гігієни
ротової порожнини).
ОК 51. Хірургічна
стоматологія

навчальна
дисципліна

Силабус Хірургічна
стоматологія.pdf

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Ортопедична
стоматологія.pdf

jOcNPEPgLGBVioYx Мультимедійне обладнання
P1IgRoq7Ok5MiierF (екран, проектор та ноутбук
GOo0E7waJo=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; установки
стоматологічні з кріслом
пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;
кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий; крісло
лікаря; крісло асистента;
опромінювач кварцовий
(закритого типу); меблі
стоматологічні (комплект);
меблі стоматологічні для
зберігання інструментарію та
матеріалів (комплект); столик
стоматологічний; освітлювачі
безтіньові; лотки прямокутні;
набори стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
муляжі, розбірні моделі щелеп;
голки, голкотримачі, пінцети,
шовний матеріал,
стоматологічні ножиці; щипці
для екстракції зубів та зубних
коренів, елеватори, люксатори,
кюретажні ложки; скальпель,
распатори, кровоспинні
затискачі, кісткові бори і фрези
різного виду і розмірів, гачки
Фарабефа, кісткові кусачки.
tDMy+A/i7RRYbhcj6 Мультимедійне обладнання
hz1t5yhTjFzUZCYJY (екран, проектор та ноутбук
9pOeGFtH0=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; установки
стоматологічні з кріслом
пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;

кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий; крісло
лікаря; крісло асистента; лампа
фотополімерна; опромінювач
кварцовий (закритого типу);
меблі стоматологічні
(комплект); меблі
стоматологічні для зберігання
інструментарію та матеріалів
(комплект); столик
стоматологічний; освітлювачі
безтіньові; лотки прямокутні;
набори стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
дрібний стоматологічний
інструментарій: бори для
турбінного та механічного
наконечника, фрези для прямого
наконечника, полірувальні гумки;
альгінатні та силіконові
відбиткові матеріали;
відбиткові ложки за розміром;
зубо-технічні матеріали;
стоматологічні матеріали;
відбиткові матеріали;
артикулятори; оклюдатори;
фантоми зубів та щелеп;
навчальні імплантати та
набори для імплантації.
ОК 53. Ортодонтія

навчальна
дисципліна

Силабус
Ортодонтія.pdf

W7abg2Eh2E8HXrW Мультимедійне обладнання
XVnGh7H8mi+RNO (екран, проектор та ноутбук
KJbGEABJNng/rw= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); телевізор з
можливістю транслювання
фото та відео зображення;
доступ до мережі Інтернет,
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; установки
стоматологічні з кріслом
пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;
кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий; крісло
лікаря; крісло асистента;
опромінювач кварцовий
(закритого типу); меблі
стоматологічні (комплект);
меблі стоматологічні для
зберігання інструментарію та
матеріалів (комплект); столик
стоматологічний; освітлювачі
безтіньові; лампа
фотополімерна; лотки
прямокутні; набори
стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
дрібний стоматологічний
інструментарій: бори для
турбінного та механічного
наконечника, фрези для прямого
наконечника; полірувальні гумки;
альгінатні та силіконові
відбиткові матеріали;
відбиткові ложки за розміром;
стоматологічні матеріали;
артикулятори; оклюдатори;
гіпсові моделі з аномаліями
зубного ряду та аномаліями
прикусу; ортодонтичні
апарати: капа Биніна, апарати
Френкля І-ІІІ, активатор
Андрезена-Гойпля, апарат
Брюкля-Рейхенбаха, базисна

пластинка на верхню щелепу з
розширюючою пружиною
Коффіна та ін.; моделі
демонстраційні ортодонтичні з
брекетами.
ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

навчальна
дисципліна

Силабус Дитяча
терапевтична
стоматологія.pdf

ayq5Aq1CZ2IHDnSc Мультимедійне обладнання
GZ9rRR9pkAXxzZ5x (екран, проектор та ноутбук
G2LTlbh92O0=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; відеотека
навчальних матеріалів;
установки стоматологічні з
кріслом пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;
кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий; крісло
лікаря; крісло асистента; лампа
фотополімерна; опромінювач
кварцовий (закритого типу);
меблі стоматологічні
(комплект); столик
стоматологічний; освітлювачі
безтіньові; меблі
стоматологічні для зберігання
інструментарію та матеріалів
(комплект); лотки прямокутні;
набори стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
інструменти для
парадонтології; ендодонтичні
інструменти та аксесуари;
інструментарій для анестезії;
розхідні матеріали і матеріали
та інструментарій;
пломбувальні матеріали:
фотополімерні, склоіономерні,
хімічні композити; набори борів
для обробки каріозної
порожнини; набори та аксесуари
для постановки пломб різних
класів; ендодонтичні
інструменти та аксесуари;
інструментарій для анестезії;
пломбувальні матеріали:
фотополімерні, склоіономерні,
хімічні композити; набори борів
для обробки каріозної
порожнини; набори та аксесуари
для постановки пломб різних
класів; карієс маркер ( Izumrud
(Latus), Sable Seek (Ultradent));
індикатори для виявлення зубних
відкладень (таблетки Dent);
моделі щелеп для навчання
чищення зубів (Colgate); зразки
засобів гігієни порожнини рота
(пасти Colgate, Meridol, Lakalut;
щітки, йоржики, зубні нитики
Colgate, Oral-B; ополіскувачі,
еліксири Colgate, Lakalut);
плакати для різних вікових груп
населення (навчання гігієни
ротової порожнини).

ОК 6. Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Силабус Іноземна
мова (за проф
спр).PDF

rHBOFbwkJ5y3+miu Мультимедійне обладнання
fgbniIGRx5PMiLxQp (екран, проектор та ноутбук
5a9fjG4nkI=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
комплект навчальних дисків
Oxford English for Careers, Hospital
English, Reading and Listening for

Medical Workers.
ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

навчальна
дисципліна

ОК 56. Екстрена та
невідкладна медична
допомога

навчальна
дисципліна

Силабус Дитяча
хірургічна
стоматологія.pdf

Fy8+aGAdZ+xjOIVE Мультимедійне обладнання
+3o00fCOJNkwgdX (екран, проектор та ноутбук
0mwzQgwAO5AM= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; відеотека
навчальних матеріалів;
установки стоматологічні з
кріслом пацієнта в комплекті;
компресор; електричний
мікромотор; ультразвуковий
скалер; турбінний кінцевик;
кінцевик для мікромотора
прямий; кінцевик для
мікромотора кутовий; крісло
лікаря; крісло асистента;
опромінювач кварцовий
(закритого типу); меблі
стоматологічні (комплект);
меблі стоматологічні для
зберігання інструментарію та
матеріалів (комплект); столик
стоматологічний; освітлювачі
безтіньові; лотки прямокутні;
набори стоматологічного
інструментарію: пінцет, зонд,
стоматологічне дзеркало;
муляжі, розбірні моделі щелеп;
голки, голкотримачі, пінцети,
шовний матеріал,
стоматологічні ножиці; щипці
для екстракції зубів та зубних
коренів, елеватори, люксатори,
кюретажні ложки; скальпель,
распатори, кровоспинні
затискачі, кісткові бори і фрези
різного виду і розмірів, гачки
Фарабефа, кісткові кусачки.

Силабус Екстрена і Pq3LRKNH3ePVYOn Мультимедійне обладнання
невідкладна
K3fG8YgeI79jka0NN (екран, проектор та ноутбук
медична допомога
Nh+ArUni5Uw=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
221
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
Стоматологія.pdf
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; відеотека
навчальних матеріалів; учбова
модель для серцево-легеневої
реанімації дорослий; тренажер
внутрішньовенний/артер.
ін’єкцій; апарат механічний для
вимірювання тиску (тонометр);
перев’язувальні матеріали
(марля, вата, бинти різні:
стерильні/нестерильні різних
розмірів, трубчасті, еластичні,
сітчастотрубчасті, сітчасті,
гіпсові, трубчасті еластичні);
маски для обличчя; респіратор;
гумові зонди; гумові трубки
різних розмірів; підкладне коло;
катетери різні; сечоприймачі;
судно підкладне; клейонка
підкладна; киснева подушка;
фонендоскоп; джгути; шприци
одноразові; транспортні та
лікувальні шини; шина Крамера;
транспортні при переломах
хребта; шина Еланського; шина
Дитеріхса; стандартні
сироватки для визначення груп
крові, цоліклони, скарифікатори;
аптечка транспортна;
Гірчичники; Системи для
переливання крові та для
переливання розчинів;

термометри медичні;
дезрозчини; розчин 0,9% та 10%
натрію хлориду, 5, 10, 20-40% р-н
глюкози, вода для ін’єкцій в
ампулах; кушетка; костюм
рятівника; протигаз; сумка
першої допомоги; інформаційні
стенди з охорони праці;
вимірювач реакції.
ОК 57.
Ендокринологія

навчальна
дисципліна

Силабус
erWi3rYOx8Nx3kzo5 Мультимедійне обладнання
Ендокринологія 221 4pFd99OJbbCxN2dS (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
j2ptdPUnBk=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів.

ОК 58. Охорона праці

навчальна
дисципліна

Силабус Охорона
праці в галузі 221
Стоматологія.pdf

+lnkmzdO2XQY0fB5 Мультимедійне обладнання
RMa+H/aVWnPqaW (екран, проектор та ноутбук
viwABB1w2Bbqs= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

навчальна
дисципліна

Силабус Клінічна
фармакологія 221
Стоматологія.pdf

IGAGycwFO6NgkdSl Мультимедійне обладнання
hoLg80o198rFk1Hm (екран, проектор та ноутбук
EeEsQgq8Lxk=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 59. Виробнича
практика

практика

Силабус Виробнича 8il3G1zP4v8nZfhXn Лікувальні установи загального і
практика.pdf
+D/ebsK9EjloYY+SN стоматологічного профілю в
djfrI80vY=
Україні, Словаччині, Польщі та
Чехії, які є базою для
проходження виробничої
практики згідно з укладеними
договорами.

ОК 30. Фтизіатрія

навчальна
дисципліна

Силабус
Фтизіатрія 221
Стоматологія.pdf

ОК 28. Інфекційні
хвороби

навчальна
дисципліна

Силабус Інфекційні mpCVwueI+Ss4k0CF Мультимедійне обладнання
хвороби 221
kQaMPOC8uzmVWh (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
PhsqHCCyS1QAk= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
тонометр; фонендоскоп;
предмети догляду за хворими;
медичний інструментарій; бікси;
стерилізатори; голки ін’єкційні
та шприци різної ємності.

ОК 1. Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Силабус Українська eOXOYVZtLQgX8/D Мультимедійне обладнання
мова (за
tASgNN/p8KxmQCk (екран, проектор та ноутбук
професійним
2XwsGMDHp5oDY= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
спрямуванням) 221
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
Стоматологія.pdf
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
комплект портретів; навчальні,
граматичні, методичні плакати;
роздаткові таблиці.

gw4As4S/QJeSN3FQ Мультимедійне обладнання
Kv54f6Aflcy17WdPW (екран, проектор та ноутбук
EZAgje/gOE=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; тонометр;
фонендоскоп; предмети догляду
за хворими; голки ін’єкційні та
шприци різної ємності; бікси,
стерилізатори; аптечні
матеріали; ілюстративний
матеріал клінічних досліджень
(рентгенографія, КТ, МРТ та ін.).

ОК 2. Історія України навчальна
та українська культура дисципліна

Силабус Історія
України та
української
культури 221
Стоматологія.pdf

2IFaEffbs1aH68iotix Мультимедійне обладнання
W6LYpBKSgTC6FXd (екран, проектор та ноутбук
Z8VKn5Ptk=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
комплект портретів; навчальні,
граматичні, методичні плакати;
роздаткові таблиці; карти,
путівники.

ОК 3. Філософія

навчальна
дисципліна

Силабус Філософія hsgOqNu5xR6rZnTd Мультимедійне обладнання
221
8GXynaiVoylSA0SqT (екран, проектор та ноутбук
Стоматологіія.pdf
3lIPClkMSg=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 4. Історія
медицини

навчальна
дисципліна

Силабус Історія
медицини 221
Стоматологія.pdf

gwsaWRt1bsDucV3u Мультимедійне обладнання
xFH+w2/ROFwwutj (екран, проектор та ноутбук
ZfCUuPOqurnE=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 5. Іноземна мова

навчальна
дисципліна

Силабус Іноземна
мова 221
Стоматологія.pdf

7yUlw+l6/aOfENpL+ Мультимедійне обладнання
lLJkV8FJMGDIFqnu (екран, проектор та ноутбук
j3MyxuNbjA=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
комплект навчальних дисків
Oxford English for Careers, Hospital
English, Reading and Listening for
Medical Workers.

ОК 7. Латинська мова
та медична
термінологія

навчальна
дисципліна

ОК 8. Медична
біологія

навчальна
дисципліна

Силабус Медична
біологія 22.pdf

ОК 9. Медична та
біологічна фізика

навчальна
дисципліна

Силабус Медична
та біологічна
фізика 221
Стоматологія.pdf

1oB5UCUMzv5ddqqT Мультимедійне обладнання
Vj4s3zdYGGEyUeyX (екран, проектор та ноутбук
NPP9YGJnv8M=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
мікроскопи; буферні розчиниелектроліти; набір розчинів
відомої концентрації; котушка
індуктивності; магніти різні;
навчальні та роздаткові
таблиці; ілюстративний
матеріал.

ОК 10. Медична
інформатика

навчальна
дисципліна

Силабус Медична
інформатика 221
Стоматологія.pdf

KBZ23CMPe8Qz45L Мультимедійне обладнання
L8fjNpvA9T1G1D5aC (екран, проектор та ноутбук
Fjjcexqp8Hc=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; два
комп’ютерних класи, (40 місць

Силабус Латинська AdhVaEoHamVw3Po Мультимедійне обладнання
мова та медична
kKaHyX0Zmmg5FX (екран, проектор та ноутбук
термінологія 221
2nePtghDy0xt9A= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
Стоматологія.pdf
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.
WXIuUBSilyq1J+/bd Мультимедійне обладнання
UjGeyIGHZM8pUew (екран, проектор та ноутбук
OGjFml67gms=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
мікроскопи; біологічні
препарати; покривні та
предметні скельця; колби;
пробірки; реактиви; гербарні
листи; медичний
інструментарій для
виготовлення препаратів;
ілюстративний матеріал;
роздаткові таблиці.

обладнаних комп’ютерами Intel
Celeron і AMD, Athlon RAM 4Gb,
SSD 120Gb
ОК 11. Медична хімія

навчальна
дисципліна

Силабус Медична
хімія 221
Стоматологія.pdf

g4jzS7Jv+XRUc+J80 Мультимедійне обладнання
osoAh/R8qA52Mu7A (екран, проектор та ноутбук
oCNSE0umkw=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
лабораторний посуд: пробірки,
колби, циліндри, чашки Петрі,
піпетки, бюретка; хімічні
реактиви; ваги; витяжна шафа
для зберігання хімічних
реактивів; навчальні таблиці;
зразки лікарських засобів для
фармацевтичного аналізу;
вакуумна шафа; роздаткові
таблиці.

ОК 12. Біоорганічна
хімія

навчальна
дисципліна

Силабус
Біоорганічна хімія
221
Стоматологія.pdf

DmIHKLWyCIwm5O Мультимедійне обладнання
LnAhmsP6Swde8nb (екран, проектор та ноутбук
OGz+pAZrrhMCFw= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
лабораторний посуд: пробірки,
колби, циліндри, чашки Петрі,
піпетки, бюретка; хімічні
реактиви; ваги; витяжна шафа
для зберігання хімічних
реактивів; навчальні таблиці;
зразки лікарських засобів для
фармацевтичного аналізу;
навчальні стенди; роздаткові
таблиці.

ОК 13. Біологічна
хімія

навчальна
дисципліна

Силабус Біологічна TzJHz9Q4xVySbgXJ Мультимедійне обладнання
хімія 221
KrVNBtGgbvSA3keM (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
/uu16yNy7tQ=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
лабораторний посуд: пробірки,
колби, циліндри, чашки Петрі,
піпетки, бюретка; хімічні
реактиви; ваги; витяжна шафа
для зберігання хімічних
реактивів; навчальні таблиці;
зразки лікарських засобів для
фармацевтичного аналізу;
навчальні стенди; роздаткові
таблиці.

ОК 14. Анатомія
людини

навчальна
дисципліна

Силабус Анатомія
людини 221
Стоматологія.pdf

Xk4TeybOZYM4vLkc Мультимедійне обладнання
RSlbHU8yQNWE4O (екран, проектор та ноутбук
D1RuoofsakJG4=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
навчально-методичні комплекси;
скелет та кістки, череп 4D
Master; комплект муляжів;
модель щелеп з м’якими яснами у
комплекті з зубами; комплект 32
зуба; модель людини з м’язами;
торс з відкритим хребтом;
модель черепа людини, відкрита
нижня щелепа; череп класичний
макет скелета людини у повний
зріст; череп (макет); таз
чоловічий (сагітальний розпил);
таз жіночий (сагітальний
розпил); печінка; легені; шлунок;
макет серця; макет слухового
аналізатора; макет: зорового
аналізатора; макет нирки;
макет зуба; гортань; головний
мозок (макет); скелет верхньої
кінцівки; голова (сагітальний

розріз); атлас анатомії людини,
Френк Неттер, 4-те видання).
Силабус Гістологія, OMtnSYMl7wTyb3/u Мультимедійне обладнання
цитолог.pdf
H+esq/nc4R9D64ux (екран, проектор та ноутбук
PlreWWYVm98=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
мікроскопи; покривні та
предметні скельця; набір
мікропрепаратів

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

навчальна
дисципліна

ОК 16. Фізіологія

навчальна
дисципліна

Силабус Фізіологія
221
Стоматологія.pdf

btLJm1EfcfjJT+nWt Мультимедійне обладнання
dsNILWuXvriuuZBv (екран, проектор та ноутбук
hGZ3HN+pwc=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
тонометр; сфігмоманометр;
комплект муляжів; фонендоскоп;
медичний інструментарій для
препарування дослідних тварин;
електростимулятори; міограф;
кімограф; лабораторний посуд;
хімічні реактиви;
гемоглобінометр.

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Мікробіологія,
віру.pdf

pSg8W7aIA1x0d/oL Мультимедійне обладнання
bvmJUsceTnjwt8OfA (екран, проектор та ноутбук
3Pa8IGk/QQ=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
приміщення для виготовлення
поживних середовищ, шафа для
зберігання господарського
інвентарю, люксметр AR813;
барометр; гігрометр ВИТ-1;
термоанемометр AR816;
аспіраційний; психрометр;
реактиви; барвники; поживні;
середовища та інгредієнти для їх
приготування (1% пептон для
приготування, крахмал, р-н
аміаку, с-ще Чапека, Гетчинсона,
Виноградського); камера
Горяєва; пінцети металеві
(різних розмірів); петлі;
корнцанги; чашки Петрі;
пробірки; колби; шприци; голки;
шпателі; кювети; підноси;
штативи; піпетки; гумові
балони; бікси; предметне скло
(плоске і з луночкою);
фільтрувальний папір; банки з
кришками; гумові рукавички;
Натрію гідрокарбонат; Натрію
карбонат; вазелін; аптечка;
дезрозчини; робочі столи;
термостат; холодильник;
стерилізатор паровий;
бактерицидні лампи;
дистилятор ДЄ-4; водяна баня;
мікроскопи; зразк упаковок
вакцин та сироваток; масло
імерсійне 100 мл; тампон-зонд з
віскози з пластиковим
аплікатором в пробірці 12х150,
стерильний, «EximLab»; чашки
Петрі (90 мм) Агар Сабуро з
хлорамфеніколом"; чашки Петрі
(90 мм) Агар Ендо Фільтри
мембранні (35 мм, нітрат
целюлози)

ОК 18.
Патоморфологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Патоморфологія
221
Стоматологія.pdf

MNmSFYggPdxnMF Мультимедійне обладнання
yuxCnxps9pQMSZ8v (екран, проектор та ноутбук
CYcob5Fb+vA34= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;

роздатковий матеріал; мікрота макропрепарати скелет та
кістки, череп 4D Master;
комплект муляжів; модель щелеп
з м’якими яснами у комплекті з
зубами; комплект 32 зуба;
модель людини з м’язами; торс з
відкритим хребтом; модель
черепа людини, відкрита нижня
щелепа; череп класичний макет
скелета людини у повний зріст;
череп (макет); таз чоловічий
(сагітальний розпил); таз
жіночий (сагітальний розпил);
печінка; легені; шлунок; макет
серця; макет слухового
аналізатора; макет: зорового
аналізатора; макет нирки;
макет зуба; гортань; головний
мозок (макет); скелет верхньої
кінцівки; голова (сагітальний
розріз).
ОК 19. Патофізіологія

навчальна
дисципліна

Силабус
xfMnvnQH4PrO+O6 Мультимедійне обладнання
Патофізіологія 221 PtG9nvdivi+q3deTtZ (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
CG40YtII8c=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; череп 4D
Master; комплект муляжів;
модель щелеп з м’якими яснами у
комплекті з зубами; комплект 32
зуба; модель людини з м’язами;
торс з відкритим хребтом;
модель черепа людини, відкрита
нижня щелепа; череп класичний
макет скелета людини у повний
зріст; череп (макет); таз
чоловічий (сагітальний розпил);
таз жіночий (сагітальний
розпил); печінка; легені; шлунок;
макет серця; макет слухового
аналізатора; макет: зорового
аналізатора; макет нирки;
макет зуба; гортань; головний
мозок (макет); скелет верхньої
кінцівки; голова (сагітальний
розріз).

ОК 20. Фармакологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Фармакологія 221
Стоматологія.pdf

vTX6QMVeHh4TGG Мультимедійне обладнання
VIaLco9ZKRWrKg9A (екран, проектор та ноутбук
O/WEHLhS6KzmU= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; макети
упаковок ЛП з інструкціями
різних фармакологічних груп,
тематичні таблиці та стенди;
зразки заповнених рецептурних
бланків; гербарії лікарських
рослин.

ОК 21. Гігієна та
екологія

навчальна
дисципліна

Силабус Гігієна та
екологія 221
Стоматологія.pdf

y501fcCO9jM4zdP/w Мультимедійне обладнання
sDnDJxwnTOgEaRO (екран, проектор та ноутбук
/haLvL310fw=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів.

ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

навчальна
дисципліна

Силабус Безпека
aoPNwLqLQSCUuwc Мультимедійне обладнання
життєдіяльності, /n/CJ3obLC2aqyBS (екран, проектор та ноутбук
основи біоетики та HyAO9+bR9+VQ= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
біобезпеки 221
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
Стоматологія.pdf
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; комплект плакатів
з безпеки, життєдіяльності;
маски для обличчя; респіратор;

ноші; костюм рятівника;
протигаз; блок-схеми надання
долікарської допомоги при різних
видах травм і уражень; сумка
першої допомоги
(санінструктора).
ОК 23. Клінічна
анатомія та
оперативна хірургія

навчальна
дисципліна

Силабус Клінічна
анатомія та
оперативна
хірургія 221
Стоматологія.pdf

4Q/AwO/LEswhMs6 Мультимедійне обладнання
Q/53Cfw1DbEO2p3Q (екран, проектор та ноутбук
WN2E2eDIGeDk= Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; скелет
та кістки, череп 4D Master;
комплект муляжів; модель щелеп
з м’якими яснами у комплекті з
зубами; комплект 32 зуба;
модель людини з м’язами; торс з
відкритим хребтом; модель
черепа людини, відкрита нижня
щелепа; череп класичний макет
скелета людини у повний зріст;
череп (макет); таз чоловічий
(сагітальний розпил); таз
жіночий (сагітальний розпил);
печінка; легені; шлунок; макет
серця; макет слухового
аналізатора; макет: зорового
аналізатора; макет нирки;
макет зуба; гортань; головний
мозок (макет); скелет верхньої
кінцівки; голова (сагітальний
розріз); атлас анатомії людини,
Френк Неттер, 4-те видання);
хірургічний набір №1; хірургічний
набір № 2; зшивальна
апаратура; протоколи операцій;
ілюстративний матеріал
клінічних досліджень (УЗД,
ендоскопія, рентгенографія, КТ,
МРТ та ін.).

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

навчальна
дисципліна

Силабус Фізична
реабілітація,
спортивна
медицина 221
Стоматологія.pdf

DdcneM5VE0xV2OY Мультимедійне обладнання
1Ayv5/4mAvFVFvvdd (екран, проектор та ноутбук
I0rhmWYt5KA=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; кушетка; масажний
стіл; тренажери.

ОК 25. Радіологія

навчальна
дисципліна

Силабус Радіологія x/Abb5+XczXEpifz4z Мультимедійне обладнання
221
egiLY+wb3q+yROM7 (екран, проектор та ноутбук
Стоматологія.pdf
IJHbbusjY=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал.

ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

навчальна
дисципліна

Силабус
Пропедевтика
внутрішньої
медицини 221
Стоматологія.pdf

vrmk9fbr5VwhIogdJ Мультимедійне обладнання
UQqzVCd7SrLNmX3 (екран, проектор та ноутбук
nj1irLaN0Qs=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; тонометр;
фонендоскоп; предмети догляду
за хворими; гемоглобінометр;
шлункові зонди; бікси,
стерилізатори; дуоденальні
зонди; катетери; набір
фантомів: сідниця, рука,
внутрішньовенні ін’єкції,
зондування, промивання шлунку
для медичної сестри,
реанімаційний; медичний
інструментарій; макети
людського тіла; скелет
класичний, в натуральних
параметрах.

ОК 27. Внутрішня
медицина

навчальна
дисципліна

Силабус
Внутрішня
медицина 221
Стоматологія.pdf

ОК 29. Епідеміологія

навчальна
дисципліна

Силабус
Епідеміологія 221
С.pdf

GcmfOae3xDcBhdeH Мультимедійне обладнання
Tl9Zk3G9KHiIDRCZ (екран, проектор та ноутбук
4LpcfLA5LPU=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал;
відеотека навчальних
матеріалів; тонометр;
фонендоскоп; предмети догляду
за хворими; гемоглобінометр;
шлункові зонди; бікси,
стерилізатори; дуоденальні
зонди; катетери; набір
фантомів: сідниця, рука,
внутрішньовенні ін’єкції,
зондування, промивання шлунку
для медичної сестри,
реанімаційний; медичний
інструментарій.
geiFqVJf4G7qLxQ5N Мультимедійне обладнання
zrjpn8+haxEDZUIC6 (екран, проектор та ноутбук
MlwHkFN+M=
Acer (Intel Pentium N3710 RAM
4Gb, SSD 120Gb)); відеотека
навчальних матеріалів;
роздатковий матеріал; зразки
вакцин та сироваток.

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

364288

ПІБ

Бондаренко
Валентина
Степанівна

Посада

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Одеський
медичний
інститут ім.
М.І. Пирогова,
рік закінчення:
1974,
спеціальність:
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
MД 029659,
виданий
03.02.1988,
Атестат
доцента ДЦAE
000295,
виданий
23.04.1998

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП

Обґрунтування

32

ОК 49.
Профілактика
стоматологічн
их
захворювань

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Одеський медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова (диплом Я
№ 782405 від
28.06.1974 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 029659 від
3.02.1988 р.)
Доцент кафедри
стоматології дитячого
віку (атестат доцента
ДЦ АЕ №000295 від
23.04.1998 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Дитяча

стоматологія», вища
категорія
(посвідчення №Я
782405 від 05.06.2018
р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 8, 12,
13, 14, 15, 16, 17.
320722

Волосянська
Наталія
Іванівна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

5

ОК 48.
Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького (диплом
ВК № 43222506 від
25.06.2012 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації за
спеціальністю:
«Стоматологія»
(посвідчення №117621
від 20.09.2020 р. на
базі ФПДО
Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17.

364288

Бондаренко
Валентина
Степанівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Одеський
медичний
інститут ім.
М.І. Пирогова,
рік закінчення:
1974,
спеціальність:
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
MД 029659,
виданий
03.02.1988,
Атестат
доцента ДЦAE
000295,
виданий
23.04.1998

32

ОК 48.
Пропедевтика
дитячої
терапевтичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Одеський медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова (диплом Я
№ 782405 від
28.06.1974 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 029659 від
3.02.1988 р.)
Доцент кафедри
стоматології дитячого

віку (атестат доцента
ДЦ АЕ №000295 від
23.04.1998 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Дитяча
стоматологія», вища
категорія
(посвідчення №Я
782405 від 05.06.2018
р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 8, 12,
13, 14, 15, 16, 17.
278828

Маланяк
Богдан
Русланович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2015,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія,
Диплом
магістра,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.12010005
стоматологія

3

ОК 47.
Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького, (диплом
С15 № 057584 від
26.06.2015 р.)
диплом магістра з
відзнакою за
спеціальністю
«Стоматологія» М17
№ 074166 від
31.07.2017 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія» № 121
від 19.01.2018 р.; наказ
№ 641/01-05 від
18.01.2019 р. по
Ужгородському
національному
медичному
університеті)
та наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Стоматологія» №
628/44-17 від
23.06.2017 р.; наказ №
1721-з від 18.01.2019 р.
по Львівському
національному
медичному
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає

підпунктам: 2, 13, 15,
16, 17
216292

Амізян
Артак
Азадович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
110106
Стоматологія

12

ОК 47.
Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького, (диплом
ВК №22444631 від
27.06.2003 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифікатаспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія»,
(сертифікат № 117630
від 14.02.2020 р.
наказ № 652-з від
14.02.2020 р. по
Львівському
національному
медичному
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17

217069

Пиндус
Володимир
Богданович

Старший
викладач
кафедри,
Суміщення

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Львівський
медичний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12020101
фармація,
Диплом
кандидата наук
ДK 045376,
виданий
12.12.2017

9

ОК 46.
Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут, (диплом ЛК
№ 003308 від
23.06.1995р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 – патологічна
фізіологія (диплом ДК
№045376 від 12
грудня 2017 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20 ПК
02125295 №00052720), на базі

"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
2020, ТУ «Актуальні
питання
терапевтичної
стоматології» на базі
ФПДО Львівський
національний
медичний університет
ім. Данила
Галицького, з
23.11.2020-4.12.2020
р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 10, 13,
15, 16, 17
343083

Гриник
Богдана
Степанівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
MД 012949,
виданий
23.12.1981,
Атестат
доцента ДЦ
001644,
виданий
26.01.1994

39

ОК 46.
Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Э №
979754 від 28.06.1973
р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 012949 від
23.12.1981 р.)
Доцент кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
доцента ДЦ № 001644
від 26.01. 1994 р.)
2019 р. (свідоцтво
№19-13) на базі
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова
підвищувала
кваліфікацію в ВСП
«Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти» за програмою
«Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання» з
19.12.2018 р. по
25.01.2019 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична

стоматологія»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 3, 10, 13,
15, 16, 17
279462

Лерчук
Ірина
Юріївна

Викладач
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 034520,
виданий
13.04.2006

23

ОК 45.
Психіатрія,
наркологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ЛБ
№ 001142 від 21
червня 1996 р.)
кваліфікація
підтверджена
документом
Сертифікат
спеціаліста,
Львівський
державний медичний
університет (№
689/6-98 від 16 червня
1998 р.)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом магістра,
Львівський
державний медичний
університет імені
Данила Галицького
(диплом ДМ №
001962 від 30 червня
1998 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
психіатрія (диплом
ДК № 034520 від
13.04.2006 р.)
Кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«психіатрія»,
(посвідчення № 8 від
13.12.2016 року на базі
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького
2016 рік ПАЦ з
спеціальності
Психіатрія ФПДО
Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького
2018 рік ТУ«Актуальні

питання сучасної
охорони здоров’я в
галузі психіатрії»
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького
2020 рік ТУ Відкриті
питання психіатрії»
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17
370296

Неурова
Алла
Борисівна

Старший
викладач
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Львівський
державний
медичний
коледж ім.
Андрея
Крупинського,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
110102
Сестринська
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 0035273,
виданий
12.05.2016

5

ОК 44.
Медична
психологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Психологія;
кваліфікація –
Магістр з психології
управління, викладач
психології ВНЗ);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– Магістра з
психології управління,
викладач психології
ВНЗ, Львівський
державний
університет
внутрішніх справ
(диплом
МВ №11018537 від 24
лютого2012 р.)
та науковим ступенем
кандидат
психологічних наук,
спеціальність 19.00.09
– Психологія
діяльності в
особливих умовах
(диплом ДК № №
035273 від 12.05.2016
р.)
1. У 2017 Участь в АТО
на посаді: психолог
групи психологічного
забезпечення
Високомобільної
групи внутрішніх
комунікацій.
2. Наукове стажування
Участь у науковому
стажуванні
«Академічна
доброчесність» 14 – 25
жовтня 2019 року у м.
Варшава. Стажування
організовано Вищим
Духовним
Семінаріумом у
Варшаві UKSW
спільно із польськоукраїнською
фундацією «Інститут
Міжнародної
Академічної і
Наукової Співпраці»
та Фундацією ADD
3. Стажування у

Національному
університеті оборони
України 19.10.202019.12. 2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 15, 16, 17
219234

Шикула
Христина
Юріївна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

278823

Малех Надія Викладач
Володимирів кафедри,
на
Суміщення

Стоматологічн
ий факультет

53

ОК 29.
Епідеміологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
санітарно-гігієнічний
факультет,
кваліфікація –
санітарний лікар
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом С358072 С №358072 від
21 червня 1963 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2019р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво
посвідчення №12 СС
0425295 № 058084 19. Реєстраційний
номер 19 – 10;) від
25.01.2019-25.03.2019
р.
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 10, 13,
16, 17

Стоматологічн
ий факультет

5

ОК 49.
Профілактика
стоматологічн
их
захворювань

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом: ЛК
№ 003147 від
23.06.1995 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про
спеціалізацію за
спеціальністю:
«Терапевтична
стоматологія»
(посвідчення
№003147 від
20.09.2016 р.)
Спеціалізація за

спеціальністю:
Хірургічна
стоматологія
(посвідчення
№003147 від 2016 р.)
2020 р. (свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП
№05408289/1391-20)
на базі на базі
Сумського державного
університету
«Використання
безкоштовних
онлайн-ресурсів для
організації
навчального процесу в
дистанційній формі»
30.06.2020 по
03.07.2020
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 10, 13,
15, 16, 17.
278990

Циснецький
Вячеслав
Васильович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 012789,
виданий
25.11.1981,
Атестат
доцента ДЦ
030327,
виданий
31.01.1991

39

ОК 42.
Акушерство

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
Кваліфікація – Лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом з
відзнакою Щ №
067335 від 29.06.1972
р.)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук, спеціальність
(диплом кандидата
медичних наук МД N
012789 від 25.11.1981
р.)
Атестат доцента: серія
ДЦ № 030327
кафедри акушерства і
гінекології
від 31.01.1991 р.
Кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії зі
спеціальності
«Акушерство і
гінекологія»
посвідчення № 3068
від 10.01.2016 р.
2019 р., Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова, ВСП
Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти за програмою:
«Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»,
свідоцтво
№12СС02125295/0580
80-19 від 25.01.2019 р.

Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 12, 13,
15, 16, 17
340392

Ковалишин
Орися
Анатоліївна

Завідувач
кафедри,
Суміщення

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2000,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 058454,
виданий
10.03.2010,
Атестат
доцента AД
001076,
виданий
05.07.2018

17

ОК 42.
Акушерство

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальністьЛікувальна справа;
кваліфікація- лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
університет ім. Д.
Галицького (диплом
ВК №13747201 від 27
червня 2000 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 – патологічна
фізіологія (диплом ДК
№058454 від
10.03.2010 р.)
Доцент кафедри
нормальної анатомії
(атестат доцента АД
№001076 від
5.07.2018 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю першої
категорії за
спеціальністю “Дитяча
гінекологія”,
(посвідчення
№52/1095 к від 27.
12.2016 р. на базі
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького);
ФПДО ЛНМУ ім.
Далила Галицького
навчання на тему:
“Дитяча гінекологія”
від 2016 р.
ФПДО ЛНМУ ім.
Данила Галицького
навчання на тему:
“Патологія шийки
матки- питання
діагностики та
лікування” від 2020 р.
ФПКВ НМУ ім.
Богомольця О.О.
навчання на тему:
“Сучасна методика
навчання на основі
компетентнісного
підходу у вищій
медичній освіті
анатомії людини”
посвідчення №84 від
13.10.2016 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
“Стоматологія”
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 10,
13, 15, 16, 17

323773

Мусій Роман Професор
Степанович кафедри,
Сумісництв
о

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
доктора наук
ДД 005512,
виданий
14.12.2006,
Атестат
доцента ДЦ
015821,
виданий
12.10.1989,
Атестат
професора
12ПP 006507,
виданий
20.01.2011

39

ОК 9. Медична Кваліфікація
та біологічна
відповідно до
фізика
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
радіофізика,
електроніка;
кваліфікація –
радіофізик);
кваліфікація
ппідтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівського Ордена
Леніна державного
університету ім. І.
Франка (диплом Э
№972264 від 28
червня 1971 р.);
та науковим ступенем
доктора фізикоматематичних наук,
спеціальність 01.02.04
– Механіка
деформівного
твердого тіла (диплом
ДД № 005512 від
11.12.2006 р.);
Професор кафедри
вищої математики
(атестат професора 12
ПР №006507 від
20.01.2011 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059720), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 4,
13, 15, 17

368305

Байда
Богдана
Федорівна

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
молодшого
спеціаліста,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю Медичний
коледж
"Монада", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
226 Фармація,
Диплом
бакалавра,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю Медичний
коледж

14

ОК 41.
Кваліфікація
Медичне право відповідно до
України
спеціальності (базова
освіта:спеціальність –
бухгалтерський облік і
аналіз господарської
діяльності;
кваліфікація –
економіст);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Леніна державний
університет імені
Івана Франка (диплом
РВ №806694 від 30
червня 1989 р.)
та науковим ступенем

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

"Монада", рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
226 Фармація,
Диплом
магістра,
Національний
університет
"Львівська
політехніка",
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
000009
Управління
навчальним
закладом,
Диплом
кандидата наук
ДK 022048,
виданий
26.06.2014

кандидат економічних
наук, спеціальність
08.00.03 – економіка
та управління
національним
господарством
(диплом ДК №022048
від 26.06.2014р.)
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
правознавство
кваліфікація юрист)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
університет імені
І.Франка (диплом ДСК
№110469 від
05.04.2007р.) та
магістра з
правознавства
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– Львівський
університет бізнесу та
права (диплом ВК
№37245813 від
26.06.2009 р.)
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність:
управління
навчальним закладом
кваліфікація магістр з
управління
навчальним закладом
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– магістра з
управління
навчальним закладом
Національний
університет
«Львівська
політехніка» (диплом
ВК №36019844 від
30.06.2009 р.)
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність
фармація - бакалавр
фармації
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом ТзОВ
Медичний коледж
«Монада» (диплом
№131886 від
07.07.2020)
Східноєвропейський
національний
університе імені Лесі
Українки
Докторнатура
(закінчена
01.09.2020р.)
(вийшла в друк
монографія: «Система
менеджменту туризму
в Україні: теорія,
методологія,

практика») підготовка
до захисту докторської
дисертації.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 18
279519

Найда
Анатолій
Іванович

Доцент
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

279317

Головацька
Жанна
Євгенівна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 037072,
виданий
15.06.1973,
Атестат
доцента ДЦ
001967,
виданий
25.04.2001

47

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (вищої
медичної освіти:
спеціальність –
лікувальний;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом С
№320353 від 22
червня 1968 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.15 – Патологічна
анатомія (диплом
ММД № 037072 від
15.06.1973 р.)
Доцент кафедри
анатомії фізіології та
патології (атестат
доцента 12 ДЦ
№001967 від
25.04.2001 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
кваліфікації лікаря за
спеціальністю: судовомедична експертиза
категорія: вища
(посвідчення №540
від 30.11.1995 р. на
базі Міністерство
охорони здоров’я
України; (продовжено
№ 112 від 20.03.2012
р.; продовжено №
2564 від 12.05.2017 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
медичної освіти і
Болонський процес
«Судова медицина»,
(посвідчення
№495/від 29.04.2016
р. на базі
Національного
медичного
університету ім. О.О.
Богомольця)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
15, 16, 17

35

ОК 39.
Соціальна
медицина,
громадське
здоров’я та

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
лікар-гігієніст,

24680

Гайдучок
Ігор
Григорович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 046813,
виданий
02.07.2008,
Атестат
доцента 12ДЦ
032082,
виданий
26.09.2012

0

основи
доказової
медицина

епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
Державний медичний
інститут (диплом Б-1
№ 600794 від
03.06.1978 р)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Гігієна»,
(посвідчення на базі
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького,
листопад 2015 р.;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації ПК
01467243/01963-16 на
базі Львівського
національного
університету ім. Івана
Франка, Інститут
післядипломної освіти
та до університетської
підготовки, за
спеціальністю Гігієна
та екологія з
гігієнічною
експертизою»
ФПКВ НМУ ім.
Богомольця О.О.
навчання на тему:
«Професійна медична
освіта, напрямки
розвитку та
інноваційні
технології. Загальна
гігієна», посвідчення
№ 72 від 12.11.2010 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 14, 16,
17

ОК 39.
Соціальна
медицина,
громадське
здоров’я та
основи
доказової
медицина

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Санітарія, гігієна,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський орден
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ТВ
№ 840665 від
29.06.1989 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 –Патологічна
фізіологія (диплом ДК
№ 046813 від
02.07.2008 р.)

279171

Онищук
Юлія
Петрівна

Викладач
кафедри,
Суміщення

Медичний
факультет

40

ОК 58.
Охорона праці

Доцент кафедри
патологічної
фізіології (атестат
доцента 12ДЦ №
032082 від 26.09.2012
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00054520), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
15, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
гігієна, санітарія,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
Державний медичний
інститут (диплом B-1
№ 531919 від
28.06.1977р.)
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00052820), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90год),
категорія - викладач.
З 23.09.2020р до
30.10.2020р. 2016р.
Інститут
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки
Львівського
національного
університету імені
Івана
Франка.Свідоцтво ПК
№ 01467243/ 0194216, вид 29.01.2016р.
Виконання пункту 30

Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 5,10, 13,
15, 16.
278769

Кордонець
Ірина
Гаврилівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 038243,
виданий
30.11.1973,
Атестат
доцента ДЦ
012938,
виданий
22.06.1989

48

ОК 38.
Кваліфікація
Офтальмологія відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом С
№356580 від 21
червня 1963 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
(диплом ММД
№038243 від
30.11.1973 р.)
Доцент кафедри
офтальмології
(атестат доцента ДЦ
№012938 від
22.06.1989 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059720), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 4, 12,
13, 15, 16, 17

279445

Король
Ганна
Миколаївна

Доцент
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
1980,
спеціальність:
7.110101
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
KH 006923,
виданий
10.06.1994,

24

ОК 43.
Неврологія, в
т. ч.
нейростоматол
огія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
«Лікувальна справа»;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Вінницький медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова, (диплом
ЖВ-І № 110459 від 25
червня 1980 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.16 –

Атестат
доцента ДЦ
000991,
виданий
01.12.2000

364281

Мащенко
Ігор
Сергійович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
доктора наук
MД 002153,
виданий
28.08.1981,
Атестат
професора ПP
008727,
виданий
16.07.1982

патологічна
фізіологія; 14.00.13 –
нервові хвороби
(диплом КН №
006923 від
10.06.1994р.)
Доцент кафедри
неврології (атестат
доцента ДЦ № 000991
від 01.12.2000 р.)
Кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Неврологія»,
(посвідчення №8763
від 07.11.2016 р. №
115-0 на базі ФПДО
Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького;
Спеціалізація за
спеціальністю
«Професійна
патологія»
(сертифікат №02781
від 26.05.2016 р. на
базі НМАПО імені
П.Л. Шупика.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Медицина"
відповідає
підпунктам: 3, 13, 15,
16, 17, 18.
59

ОК 50.
Терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Київський ордена
Трудового Червоного
Прапора медичний
інститут (диплом О №
392448 від 1.07.1961
р.)
та науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність
14.01.22 –
Стоматологія (диплом
МД № 002153 від
28.08.1981 р.)
Професор кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
професора ПР №
008727 від 16.07.1982
р.)
почесного звання:
Заслужений діяч
науки і техніки
України (Указ
Президента України
від 24.01.1997 р. №
69/97);
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката лікаря-

спеціаліста за
спеціальністю
«Стоматологія»,
«Хірургічна
стоматологія»
(Державний заклад
«Дніпропетровська
медична академія
Міністерства охорони
здоров’я України»;
Сертифікат лікаряспеціаліста)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 4,
10, 11, 12, 13, 16, 17.
41446

Кордис
Марія
Степанівна

Старший
викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
MД 026096,
виданий
03.12.1986

39

ОК 50.
Терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (Щ № 108224
від 26.06.1970 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 026096 від
05.12.1986 р.)
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 12СС
02125295 /057830-20),
на базі "Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 15, 16,
17.

280006

Різник
Світлана
Степанівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
MД 011234,
виданий
25.03.1981,
Атестат
доцента ДЦ
003228,
виданий
28.02.1996

46

ОК 50.
Терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом з

відзнакою А-І №
936935 від 27.06.1974
р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 011234 від
25.03.1981 р.)
Доцент кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
доцента ДЦ АР
№003228 від
28.02.1996 р.)
2019 р. (свідоцтво
№19-12) на базі
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова
підвищувала
кваліфікацію в ВСП
«Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти» за програмою
«Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання» з
19.12.2018 р. по
25.01.2019 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 15, 16, 17.
92142

Гельнер
ЗвениславаЮлія
Андріївна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 031900,
виданий
05.10.1988,
Атестат
доцента ДЦ
005483,
виданий
21.12.1994

20

ОК 57.
Кваліфікація
Ендокринологі відповідно до
я
спеціальності
лікувального
факультету
Кваліфікація – лікар,
Кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
Львівський
державний медичний
інститут (диплом У №
971456 від
24.06.1966р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук спеціальність
14.01.01 – внутрішні
хвороби (диплом МД
№ 031900 від
05.10.1988р.)
Доцент кафедри
пропедевтики
внутрішніх хвороб
(атестат доцента ДЦ
№ 005483 від
21.12.1994р.)
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова

(Свідоцтво 20ПК
02125295 №05783420), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія –викладач.
З 23.09.2020р по
30.10.2020р.
Виконання пункту 30
ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає пунктам 2,
3, 13, 15, 16, 17.
279552

Переста
Юрій
Юрійович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Ужгородський
державний
університет,
рік закінчення:
1989,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 003388,
виданий
11.02.2004,
Атестат
професора ПP
003108,
виданий
21.10.2004

20

ОК 56.
Екстрена та
невідкладна
медична
допомога

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Ужгородський
державний
університет (диплом
ПВ №773781 від
27.06.1989 р.)
та науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність
Хірургія (диплом ДД
№ 003388 від
11.02.2004р.)
Професор кафедри
госпітальної хірургії
(атестат професора ПР
№003108 від
21.10.2004р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Хірургія»,
(посвідчення №7935
від 28.10.2019 р. наказ
№ 634-к від
28.10.2019 р.
Департаменту
охорони здоров’я
Закарпатської
обласної державної
адміністрації);
2019, ТУ «Сучасна
герніологія»,
Ужгородський
національний
університет факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки;
2019, ПАЦ «Хірургія»,
Ужгородський
національний
університет факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки;
2015 р. Посвідчення
АР №000870,
Ужгородський
національний
університет,

факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки
спеціалізація з
«Фізіотерапії», (3
місяці)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 15, 16, 17.
362496

Лозенко
Петро
Андрійович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Київський
медичний
інститут, рік
закінчення:
1959,
спеціальність:
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
MД 032954,
виданий
28.12.1988,
Атестат
доцента ДЦ
003957,
виданий
23.12.1993

29

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Київський державний
медичний інститут
(диплом Н № 914252
від 27.06.1959 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 032954 від
28.12.1988 р.)
Доцент кафедри
стоматології (атестат
доцента ДЦ №003957
від 23.12.1993 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059120), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.;
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Хірургічна
стоматологія»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 10, 12,
13, 15, 16, 17.

320722

Волосянська
Наталія
Іванівна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний

5

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;

університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2012,
спеціальність:
110106
Стоматологія

278823

Малех Надія Викладач
Володимирів кафедри,
на
Суміщення

Стоматологічн
ий факультет

кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького (диплом
ВК № 43222506 від
25.06.2012 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про
проходження
підвищення
кваліфікації за
спеціальністю:
«Стоматологія»
(посвідчення №117621
від 20.09.2020 р. на
базі ФПДО
Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17.
5

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом: ЛК
№ 003147 від
23.06.1995 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про
спеціалізацію за
спеціальністю:
«Терапевтична
стоматологія»
(посвідчення
№003147 від
20.09.2016 р.)
Спеціалізація за
спеціальністю:
Хірургічна
стоматологія
(посвідчення
№003147 від 2016 р.)
2020 р. (свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП
№05408289/1391-20)
на базі на базі
Сумського державного
університету
«Використання

безкоштовних
онлайн-ресурсів для
організації
навчального процесу в
дистанційній формі»
30.06.2020 по
03.07.2020
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 10, 13,
15, 16, 17.
364288

Бондаренко
Валентина
Степанівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Одеський
медичний
інститут ім.
М.І. Пирогова,
рік закінчення:
1974,
спеціальність:
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
MД 029659,
виданий
03.02.1988,
Атестат
доцента ДЦAE
000295,
виданий
23.04.1998

32

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Одеський медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова (диплом Я
№ 782405 від
28.06.1974 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 029659 від
3.02.1988 р.)
Доцент кафедри
стоматології дитячого
віку (атестат доцента
ДЦ АЕ №000295 від
23.04.1998 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Дитяча
стоматологія», вища
категорія
(посвідчення №Я
782405 від 05.06.2018
р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 8, 12,
13, 14, 15, 16, 17.

279994

Пиндус
Тетяна
Олексіївна

Декан,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
орден Дружби
народів
державний
медичний
інститут, рік
закінчення:
1995,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія,
Диплом
доктора наук
ДД 008244,
виданий
05.03.2019,

15

ОК 53.
Ортодонтія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ЛК
№ 003307 від
23.06.1995 р.)
та науковим ступенем

Диплом
кандидата наук
ДK 038568,
виданий
14.12.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
031763,
виданий
26.09.2012

доктора медичних
наук зі спеціальності
14.01.22 –
Стоматологія (диплом
ДД № 008244 від
5.03.2019 р.)
Доцент кафедри
дитячої стоматології
(атестат 12 ДЦ №
031763 від 26.09. 2012
р.)
Академік академії
наук вищої освіти
України по
відділенню медицини
(посвідчення № Д1291 від 3.12.2019 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Ортодонтія»,
(посвідчення
№24/1114-к від
30.09.2019р. наказ №
1114-к від 19.12.2019 р.
Департаменту
охорони здоров’я
Львівської обласної
державної
адміністрації);
спеціалізація за
спеціальністю:
«Дитяча
стоматологія»
(посвідчення №235
від 11.02.2019 р. на
базі Ужгородського
національного
університету);
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Терапевтична
стоматологія», вища
категорія
(посвідчення
№604к/15 від
01.07.2016 р. наказ №
604-к від 01.07.2016 р.
Департаменту
охорони здоров’я
Львівської обласної
державної
адміністрації);
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СП
№05408289/1506-20
на базі Сумського
державного
університету
«Використання
безкоштовних
онлайн-ресурсів для
організації
навчального процесу в
дистанційній формі»
21.07.2020 р. по
24.07.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 8,
10, 11, 13, 15, 16, 17.

278828

216292

Маланяк
Богдан
Русланович

Амізян
Артак
Азадович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2015,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія,
Диплом
магістра,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2017,
спеціальність:
8.12010005
стоматологія

3

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2003,
спеціальність:
110106
Стоматологія

12

ОК 52.
Ортопедична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького, (диплом
С15 № 057584 від
26.06.2015 р.)
диплом магістра з
відзнакою за
спеціальністю
«Стоматологія» М17
№ 074166 від
31.07.2017 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія» № 121
від 19.01.2018 р.; наказ
№ 641/01-05 від
18.01.2019 р. по
Ужгородському
національному
медичному
університеті)
та наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Стоматологія» №
628/44-17 від
23.06.2017 р.; наказ №
1721-з від 18.01.2019 р.
по Львівському
національному
медичному
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 13, 15,
16, 17.

ОК 52.
Ортопедична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького, (диплом
ВК №22444631 від
27.06.2003 р.)
кваліфікація
підтверджена

наявністю
сертифікатаспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія»,
(сертифікат № 117630
від 14.02.2020 р.
наказ № 652-з від
14.02.2020 р. по
Львівському
національному
медичному
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17.
343083

Гриник
Богдана
Степанівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
MД 012949,
виданий
23.12.1981,
Атестат
доцента ДЦ
001644,
виданий
26.01.1994

39

ОК 50.
Терапевтична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Э №
979754 від 28.06.1973
р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
МД № 012949 від
23.12.1981 р.)
Доцент кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
доцента ДЦ № 001644
від 26.01. 1994 р.)
2019 р. (свідоцтво
№19-13) на базі
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова
підвищувала
кваліфікацію в ВСП
«Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти» за програмою
«Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання» з
19.12.2018 р. по
25.01.2019 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Терапевтична
стоматологія»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає

підпунктам: 3, 10, 13,
15, 16, 17.
221904

Щепанський Старший
Борис
викладач
Федорович
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2009,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
030502 Мова
та лiтература
(англійська),
Диплом
кандидата наук
ДK 057369,
виданий
24.09.2020

6

ОК 52.
Ортопедична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького, (диплом з
відзнакою ВК
№37015367 від
26.06.2009 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 – патологічна
фізіологія (диплом ДК
№057369 від
24.09.2020 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія» № 124
від 19.01.2018 р.; наказ
№ 641/01-05 від
18.01.2019 р. по
Ужгородському
національному
медичному
університеті)
та наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Хірургічна
стоматологія» № 231
від 18.01.2019 р.; наказ
№ 4/01-09 від
18.01.2019 р. по
Ужгородському
національному
медичному
університеті)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 13, 15,
16, 17.

203733

Щепанський Завідувач
Федір
кафедри,
Йосипович
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
ДK 053411,
виданий
08.07.2009

15

ОК 52.
Ортопедична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут, (диплом ПВ
№753603 від

29.06.1987 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 – патологічна
фізіологія (диплом ДК
№053411 від
8.07.2009 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифікатаспеціаліста за
спеціальністю
«Ортопедична
стоматологія»,
(сертифікат № 111487
від 28.12.2018 р.
наказ № 4176-з від
28.12.2018 р. по
Львівському
національному
медичному
університету імені
Данила Галицького)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 10, 13,
15, 16, 17.
364280

Зубкова
Людмила
Петрівна

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Одеський
національний
медичний
університет,
рік закінчення:
1966,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 000420,
виданий
13.01.1999,
Атестат
професора ПP
000481,
виданий
05.07.2001

40

ОК 52.
Ортопедична
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Одеський медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова (диплом У
№ 968262 від
29.06.1966 р.)
та науковим ступенем
доктора медичних
наук, спеціальність
14.01.22 –
Стоматологія (диплом
ДД № 000420 від
13.01.1999 р.)
Професор кафедри
загальної стоматології
(атестат професора ПР
№000481 від
05.07.2001р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059220), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до

30.10.2020 р.;
2015 р. Одеський
національний
мед.університет.
Факультет
післядипломної
підготовки –
посвідчення,
«передатестаційний
цикл із ортопедичної
стоматології»
2015 р. Одеський
національний
мед.університет,
факультет
післядипломної
освіти, кафедра
загальної стоматології
– свідотство,
«Передатестаційний
цикл «Ортопедична
стоматологія» із
підтвердженням
вищої категорії»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 4,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18.
278573

Гогоман
Геннадій
Анатолійови
ч

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

279702

Рацин Іван
Старший
Михайлович викладач
кафедри,
Сумісництв
о

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
бакалавра,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю Медичний
коледж
"Монада", рік
закінчення:
2007,
спеціальність:
1101
Медицина,
Диплом
спеціаліста,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Львівський
медичний
інститут", рік
закінчення:
2009,
спеціальність:
110106
Стоматологія,
Диплом
спеціаліста,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Львівський
медичний
інститут", рік
закінчення:
2016,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія

9

ОК 51.
Хірургічна
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
ТзОВ «Львівський
медичний інститут
(дублікат диплом С16
№006873 від
15.03.2016 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката
спеціаліста за
спеціальністю
«Стоматологія»,
(сертифікат №4261
від 30.06.2016 р. наказ
№ 344/05-І від від
30.06.2016 р. по на
Вищому державному
медичному закладу
України
«Буковинський
державний медичний
університет»)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 15, 16,
17.

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KT 034589,
виданий
05.09.1997

6

ОК 36.
Нейрохірургія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація

підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
університет Дружби
народів ім. Патріса
Лумумби (диплом ТВ
№501047
від 3.07.1991 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.11 – Неврологія
(диплом КТ №034589
від 05.09.1997 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
“Нейрохірургія”,
(посвідчення №60/14
від 29. 03.2019 р. на
базі медичної служби
Львівської залізниці
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 13, 16,
17
279540

Олекшій
Петро
Васильович

Старший
викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
ДK 049007,
виданий
23.10.2018

5

ОК 51.
Хірургічна
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ЦВ
№ 620606 від
25.06.1992 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 – патологічна
фізіологія
(диплом ДК №
049007 від 23.10.2018
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
сертифіката лікаряспеціаліста за
спеціальністю
«Хірургічна
стоматологія» №826
від 15.11.2018 р.; наказ
№ 1253-д від
15.11.2018 р. по
Державному вищому
навчальному «ІваноФранківський
національний
медичний
університет)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 13, 15,

279920

Федорів
Ольга
Тимофіївна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
KД 020052,
виданий
29.08.1990,
Атестат
доцента ДЦ
005231,
виданий
15.10.1997

40

ОК 51.
Хірургічна
стоматологія

364285

Корнієнко
Григорій
Ілліч

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

40

ОК 51.
Хірургічна
стоматологія

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
1976,
спеціальність:
7.110106
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
KH 007752,
виданий
28.04.1995,

16, 17.
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом С №
320369 від 28.06.1968
р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
КД № 020052 від
29.08.1990 р.)
Доцент кафедри
хірургічної
стоматології (атестат
доцента ДЦ № 005231
від 15.10.1997 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Хірургічна
стоматологія» 2018
Свідоцтво С №320369,
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 12СС
02125295 /057849-20),
на базі "Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 13, 15,
16, 17.
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом А-Н
№ 136951 від
29.06.1976 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних

Атестат
доцента ДЦAE
001419,
виданий
22.04.1999

373392

Бунь Юрій
Завідувач
Миколайови кафедри,
ч
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
медичний
інститут, рік
закінчення:
1993,
спеціальність:
7.12010005
стоматологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 023072,
виданий
14.04.2004,
Атестат
доцента 12ДЦ
029819,
виданий
19.01.2012

наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
КН № 007752 від
28.04.1995 р.)
Доцент кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
доцента ДЦ АЕ №
001419 від 22.04.1999
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Хірургічна
стоматологія»,
2020, ТУ «Нові
технології навчання»
на базі Національної
медичної академії
післядипломної освіти
П.Л. Шупика
(13.03.2020 р. 27.03.2020 р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
15, 16, 17.
16

ОК 51.
Хірургічна
стоматологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом КД
№ 004411 від 24
червня 1993 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.21 –
Стоматологія (диплом
ДК № 023072 від
14.04.2004 р.)
Доцент кафедри
терапевтичної
стоматології (атестат
доцента 12 ДЦ №
029819 від 19.01.2012
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Стоматологія»,
(посвідчення
№13/296к від
30.03.2018 р.; наказ
№ 296к від 30.03.2018
р. Департаменту
охорони здоров’я
Львівської обласної
державної
адміністрації);
Спеціалізація за
спеціальністю

Хірургічна
стоматологія
(посвідчення №931
від 13.11.2018 р.; наказ
№ 1165-д від
13.11.2018 р. по
Державному вищому
навчальному «ІваноФранківський
національний
медичний
університет)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 15, 16, 17.
279944

Цимар
Андрій
Васильович

Доцент
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
1987,
спеціальність:
7.110101
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
KH 006314,
виданий
22.06.1994,
Атестат
доцента 02ДЦ
001987,
виданий
17.06.2004

30

ОК 37.
Оториноларин
гологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація- лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ЛВ
№ 428329 від
29.06.1987 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.14 – Хвороби
вуха, горла, носа
(диплом КН №
006314 від 22.06.1994
р.)
Доцент кафедри
оториноларингології
(атестат доцента 02ДЦ
№001987 від
17.06.2004 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю категорії за
спеціальністю
“Оториноларингологі
я”, (посвідчення №166
від 14.11.2016 р. при
Міністерстві охорони
здоров’я України
сертифікатом
спеціаліста за
спеціальністю “Дитяча
оториноларингологія”
, (посвідчення
№91034 від
23.02.2016 р. на базі
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького);
Національна медична
академія ПДО імені
П.Л. Шупика
навчання на тему:
“Дистанційне
навчання в
медицині»,
посвідчення №654 від
01.04.2016р.
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за

364280

Зубкова
Людмила
Петрівна

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Одеський
національний
медичний
університет,
рік закінчення:
1966,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 000420,
виданий
13.01.1999,
Атестат
професора ПP
000481,
виданий
05.07.2001

40

ОК 47.
Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 4, 8,
10, 15, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Стоматологія;
кваліфікація – лікарстоматолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Одеський медичний
інститут ім. М.І.
Пирогова (диплом У
№ 968262 від
29.06.1966 р.)
та науковим ступенем
доктора медичних
наук, спеціальність
14.01.22 –
Стоматологія (диплом
ДД № 000420 від
13.01.1999 р.)
Професор кафедри
загальної стоматології
(атестат професора ПР
№000481 від
05.07.2001р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059220), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.;
2015 р. Одеський
національний
мед.університет.
Факультет
післядипломної
підготовки –
посвідчення,
«передатестаційний
цикл із ортопедичної
стоматології»
2015 р. Одеський
національний
мед.університет,
факультет
післядипломної
освіти, кафедра
загальної стоматології
– свідотство,
«Передатестаційний
цикл «Ортопедична
стоматологія» із
підтвердженням
вищої категорії»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"

відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 4,
7, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 18
279552

Переста
Юрій
Юрійович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Ужгородський
державний
університет,
рік закінчення:
1989,
спеціальність:
7.12010001
лікувальна
справа,
Диплом
доктора наук
ДД 003388,
виданий
11.02.2004,
Атестат
професора ПP
003108,
виданий
21.10.2004

20

ОК 34. Хірургія Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Ужгородський
державний
університет (диплом
ПВ №773781 від
27.06.1989 р.)
та науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність
Хірургія (диплом ДД
№ 003388 від
11.02.2004р.)
Професор кафедри
госпітальної хірургії
(атестат професора ПР
№003108 від
21.10.2004р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю
посвідчення про вищу
категорію за
спеціальністю:
«Хірургія»,
(посвідчення №7935
від 28.10.2019 р. наказ
№ 634-к від
28.10.2019 р.
Департаменту
охорони здоров’я
Закарпатської
обласної державної
адміністрації);
2019, ТУ «Сучасна
герніологія»,
Ужгородський
національний
університет факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки;
2019, ПАЦ «Хірургія»,
Ужгородський
національний
університет факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки;
2015 р. Посвідчення
АР №000870,
Ужгородський
національний
університет,
факультет
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки
спеціалізація з
«Фізіотерапії», (3
місяці)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 15, 16, 17

219234

Шикула
Христина
Юріївна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

213373

Всяка Ірина Старший
Володимирів викладач
на
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
магістра,
Приватний
вищий
навчальний
заклад
"Львівський
університет
бізнесу та
права", рік
закінчення:
2020,
спеціальність:
071 Облік і
оподаткування,
Диплом
кандидата наук
ДK 019284,
виданий
17.01.2014

53

ОК 17.
Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
санітарно-гігієнічний
факультет,
кваліфікація –
санітарний лікар
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом С358072 С №358072 від
21 червня 1963 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2019р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво
посвідчення №12 СС
0425295 № 058084 19. Реєстраційний
номер 19 – 10;) від
25.01.2019-25.03.2019
р.
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 10, 13,
16, 17.

4

ОК 17.
Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність-:
біологія;
Кваліфікація
підтверджена
документами про
освіту-диплом
спеціаліста
Львівський
державний
університет імені І.
Франка (диплом ЛВ
№ 005795 від
30.06.1995 р.)
та науковим ступенем:
кандидат медичних
наук Спеціальність:
03.00.07 –
мікробіологія
(диплома: ДК
№019284 від
17.01.2014 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2019 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 12СС
02125295 / 05806919),), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою

364278

Березнякова Професор
Алла Іллівна кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
MД 003157,
виданий
22.06.1984,
Диплом
кандидата наук
MMД 038233,
виданий
30.11.1973,
Атестат
доцента ДЦ
031673,
виданий
08.08.1979,
Атестат
професора ПP
013577,
виданий
24.01.1986

0

ОК 14.
Анатомія
людини

"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" категорія:
викладач; з 25.01.2019
р. до 25.03.2019 р
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 5, 10,
12, 13, 15, 17, 18.
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Харківський
медичний інститут
(диплом О №384422
від 30.06.1961р.) та
науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність
14.03.05 –
Фармакологія
(диплом МД №
003157 від
22.06.1984р)
Професор кафедри
патології (атестат
професора ПР №
013577 від
24.01.1986р.)
заслужений діяч
науки і техніки
України;
чл.-кор. АНТК
України,
заслужений професор
НФаУ (2005).
Нагороджена
Почесними
грамотами МОЗ та
МОН УРСР,
Міністерства вищої та
середньої спеціальної
освіти СРСР, УРСР та
України
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059320), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.;
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 4, 10,

12, 13, 16, 17
320742

Храбко
Мар`яна
Іванівна

Старший
викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
бакалавра,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 052623,
виданий
20.06.2019

5

ОК 16.
Фізіологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Фізіологія людини і
тварин; кваліфікація –
фізіолог людини і
тварин);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
університет імені
Івана Франка (ВК №
47600127 від 30.06.
2014 р.) та науковим
ступенем кандидат
біологічних наук,
спеціальність 03.00.13
– фізіологія людини
та тварин (диплом ДК
№ 052623 від
20.06.2019 р.) курси
підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво № 000461
– 20 від 30.10.2020 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційноосвітні технології у
вищій школі»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 1, 2, 12, 15,
16, 17

278969

Стеценко
Григорій
Семенович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДT 001440,
виданий
19.01.1990,
Атестат
професора ПP
000260,
виданий
26.12.1991

0

ОК 16.
Фізіологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікарлікувальник);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Чернівецький
медичний інститут
(диплом Ш №285724
від 27.06.1970 р.)
та науковим ступенем
Доктор медичних
наук, спеціальність
(диплом ДТ №
001440 від 19.01.1990
р.)
Професор кафедри
соціальної гігієни та
організації охорони
здоров`я (атестат
професора ПР
№000260 від
26.12.1991р.)
кваліфікація

підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059520), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 12,
13, 15, 17
320408

Дудок
Василь
Васильович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
медичний
інститут, рік
закінчення:
1976,
спеціальність:
7.110101
лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
MД 033857,
виданий
05.04.1989,
Атестат
доцента ДЦ
001585,
виданий
15.03.2001

1

ОК 15.
Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність лікувальна справа,
кваліфікація – лікар)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут, 1976 р.
(диплом Б-І №600801
від 29 червня 1976 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.16 –
патологическая
физиология (диплом
МД №033857 від 05
квітня 1989 р.)
Доцент кафедри
медичної біології,
мікробіології та
гістології (атестат
доцента ДЦ №001585
від 15 березня 2001 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 12 СС
№02125295/05783920), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю

"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 15, 17
278963

Стадник
Олег
Євгенович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
KД 035442,
виданий
08.05.1991,
Атестат
доцента ДЦ
005745,
виданий
17.03.1995

31962

Фартушок
Надія
Володимирів
на

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
1975,
спеціальність:
хімія, Диплом
кандидата наук
XM 022177,
виданий
31.10.1990,
Атестат
доцента ДЦ
004464,
виданий
20.06.2002

1

30

ОК 14.
Анатомія
людини

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна спраква;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський медичний
інститут (диплом Ч №
627453 від 1968 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.03 – Хірургія
(диплом (КД №
035442 від 8.09.
1991р.).
Доцент кафедри
медичної біології,
мікробіології та
гістології (атестат
доцента ДЦ № 005745
від 17.03.1995р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059620), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3,13,14, 17

ОК 13.
Біологічна
хімія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Хімія; кваліфікація
Хімік.Викладач хімії);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівського Ордена
Леніна державного
університету ім.
І.Франка (диплом А-ІІ
№099853 від 30
червня 1975 р.)
та науковим ступенем
кандидат хімічних
наук, спеціальність
02.00.04 – Фізична
хімія (диплом ХМ №
022177 від 31.10.1990
р.)

Доцент кафедри
біологічної хімії
(атестат доцента ДЦ
№004464 від
20.06.2002 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058097
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманована базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему:
«Інноваційнінавчальн
овиховнітехнологіївикл
адання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 12,
13, 17
192085

Пиріг Ігор
Юрійович

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
XM 012365,
виданий
04.04.1984,
Атестат
доцента ДЦ
000279,
виданий
30.05.2000,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
069459,
виданий
08.05.1991
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ОК 12.
Біоорганічна
хімія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Хімія; кваліфікація –
Хімік. Викладач хімії);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівського ордена
Леніна державного
університету ім. І.
Франка (диплом Э
№958836 від 19
червня 1971 р.);
науковий ступень –
кандидат хімічних
наук, спеціальність
02.00.04 – Фізична
хімія (диплом ХМ №
012365 від 04.04.1984
р.);
атестат старшого
наукового
співробітника (Атестат
СН № 069459 від
08.05.1991 р.)
доцент кафедри
загальної хімії
(атестат доцента ДЦ
№000279 від
30.05.2000 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058099
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні

278955

Сеньків
Надія
Павлівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
MXM 011438,
виданий
07.07.1971

44

ОК 11.
Медична хімія

278960

Сайчук
Михайло
Трохимович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

19

ОК 10.
Медична
інформатика

технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
13, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Хімія; кваліфікація –
хімік);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний
університет ім.
І.Франка (диплом П
№673826 від
30.06.1961р.)
та науковим ступенем
кандидат хімічних
наук, спеціальність Колоїдна хімія
(диплом МХМ №
011438 від
07.07.1971р.)
Доцент кафедри
(атестат доцента.) РК
№ 1222 від 3.10.1982р.
(Конго).
Інформація про
стажування:
Львівський
державний медичний
університет ім. Д.
Галицького, кафедра
загальної
неорганічної та
фізколоїдної хімії
08.04-08.05 2019 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 8, 13,
14, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Математика;
кваліфікація –
Математик.Викладач)
;
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Леніна державний
університет ім. І.
Франка(диплом ЖВ-І
№093964 від 24
червня 1981 р.)
курси підвищення
кваліфікації (Довідка
№ 48/ від 12.12.2018
р.) Інститут
прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача
на базі Центру

математичного
моделювання
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17
278960

Сайчук
Михайло
Трохимович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

24680

Гайдучок
Ігор
Григорович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 046813,
виданий
02.07.2008,
Атестат
доцента 12ДЦ
032082,
виданий
26.09.2012

19

ОК 9. Медична Кваліфікація
та біологічна
відповідно до
фізика
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Математика;
кваліфікація –
Математик.Викладач)
;
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Леніна державний
університет ім. І.
Франка(диплом ЖВ-І
№093964 від 24
червня 1981 р.)
курси підвищення
кваліфікації (Довідка
№ 48/ від 12.12.2018
р.) Інститут
прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача
на базі Центру
математичного
моделювання
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16,
17

0

ОК 29.
Епідеміологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Санітарія, гігієна,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський орден
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ТВ
№ 840665 від
29.06.1989 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 –Патологічна
фізіологія (диплом ДК
№ 046813 від
02.07.2008 р.)
Доцент кафедри
патологічної
фізіології (атестат
доцента 12ДЦ №
032082 від 26.09.2012
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –

Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00054520), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
15, 16, 17
213321

Струбіцька
Тамара
Володимирів
на

Старший
викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Стоматологічн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
1981,
спеціальність:
Біологія,
Диплом
кандидата наук
KД 021012,
виданий
25.07.1990,
Диплом
кандидата наук
KA 021012,
виданий
25.07.1990

34

ОК 8. Медична Кваліфікація
біологія
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Біологія; кваліфікація
– Біолог. Викладач
біології і хімії);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський ордена
Леніна державний
університет ім. І.
Франка (диплом ЖВ-І
№094045 від
30.06.1981р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, 03.00.18 –
Гідробіологія (диплом
КД № 021012 від
25.06.1990 р.
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю 12СПВ
02125295 №000390 –
18. ВСП «Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти» Реєстраційний
номер 18-1245. від
02.10.2018р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 12, 13, 14,
17

197908

Пилипів
Ольга
Григорівна

Завідувач
кафедри,
Сумісництв
о

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
KД 033124,
виданий
27.03.1991,
Диплом
кандидата наук
KД 033124,
виданий
23.11.1990,
Атестат
доцента ДЦ
001588,

35

ОК 7.
Латинська
мова та
медична
термінологія

кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
класична філологія;
кваліфікація –
філолог, викладач
класичних та
німецької мов);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом про вищу

виданий
15.03.2001

278564

Вантух
Оксана
Миколаївна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
бакалавра,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
030508
Філологія

освіту: ЖВ-1 №074123,
від 30.06. 1982 р.
та науковим ступенем
кандидат
філологічних наук
наук, спеціальність
10.02.14 – Класична
філологія (диплом:
КД №033124)
Доцент кафедри
латинської мови
(атестат доцента
ДЦ №001588
наукове стажування за
програмою «Класична
філологія» (довідка
BWM.6.1.2019.AN від
10.05.2019 р.) На базі
класичних,
середземноморських і
східних студій
Вроцлавського
університету
(Польща), 6-12
травня, 2019 року;
стажування за
програмою
«Латинська мова і
медична
термінологія»
(довідка №39-25 від
13.06.2018 р) на базі
ЛНУВМ та БТ ім С.
Гжицького
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 10,
13, 15, 17
7

ОК 6. Іноземна
мова (за
професійним
спрямуванням)

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
філологія;
кваліфікація –
викладач англійської
мови
кваліфікація
підтверджена
дипломом про освіту –
диплом спеціаліста,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет імені
Івана Франка (диплом
ВК N 47587796 від
30.06.2014 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво № 12
СС02125295/05808919 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за

спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 13, 17
278564

Вантух
Оксана
Миколаївна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

52685

Фрайт
Професор
Володимир
кафедри,
Михайлович Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
бакалавра,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
030508
Філологія

7

ОК 5. Іноземна Кваліфікація
мова
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
філологія;
кваліфікація –
викладач англійської
мови
кваліфікація
підтверджена
дипломом про освіту –
диплом спеціаліста,
Дрогобицький
державний
педагогічний
університет імені
Івана Франка (диплом
ВК N 47587796 від
30.06.2014 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво № 12
СС02125295/05808919 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 13, 17

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДT 017691,
виданий
25.12.1992,
Атестат
професора ПP
000735,
виданий
25.10.2001

1

ОК 4. Історія
медицини

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікар)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом про
вищу освіту: К №
813896 25.06.1956 р.)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук, Спеціальність:
14.00.26 Стан та
система корекції
порушень
регіональних функцій
легень у хворих
туберкульозом органів
дихання. Диплом
доктора наук: ДТ №
017691 від 25.12.1992
р.)
Професор кафедри
фтизіатрії і
пульмонології
(атестат професора ПР
№ 000735 від

278892

Петрушенко
Оксана
Петрівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
доктора наук
ДД 002433,
виданий
10.10.2013,
Диплом
кандидата наук
ФC 005537,
виданий
16.11.1983,
Атестат
доцента ДЦ
0000989,
виданий
01.12.2000

45

ОК 3.
Філософія

18.10.2001 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125294 №00059320), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 13, 14,
15, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
науковий комунізм
(політологія),
кваліфікація –
викладач наукового
комунізму
(політології);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Київський ордена
Леніна державного
університету
ім.Т.Г.Шевченка,
(диплом Б-І №684103
від 20 червня 1975 р.)
та науковими
ступенями: кандидат
філософських наук
спеціальність 090001
– діалектичний та
історичний
матеріалізм (диплом
ФС№ 005537 від
16.11.1983 р).
та доктора
філософських наук із
спеціальності 090004
Філософська
антропологія,
філософія культури
диплом (ДД №002433
від 10.10.2013 р.)
доцент кафедри
гуманітарних
дисциплін (атестат
доцента ДЦ №
000989) від 1.12.2000
р.
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058070
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.

Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
16, 17
364278

Березнякова Професор
Алла Іллівна кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
MД 003157,
виданий
22.06.1984,
Диплом
кандидата наук
MMД 038233,
виданий
30.11.1973,
Атестат
доцента ДЦ
031673,
виданий
08.08.1979,
Атестат
професора ПP
013577,
виданий
24.01.1986

0

ОК 18.
Кваліфікація
Патоморфологі відповідно до
я
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Харківський
медичний інститут
(диплом О №384422
від 30.06.1961р.) та
науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність
14.03.05 –
Фармакологія
(диплом МД №
003157 від
22.06.1984р)
Професор кафедри
патології (атестат
професора ПР №
013577 від
24.01.1986р.)
заслужений діяч
науки і техніки
України;
чл.-кор. АНТК
України,
заслужений професор
НФаУ (2005).
Нагороджена
Почесними
грамотами МОЗ та
МОН УРСР,
Міністерства вищої та
середньої спеціальної
освіти СРСР, УРСР та
України
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059320), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.;
Виконання пункту 30

Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 4, 10,
12, 13, 16, 17
279483

Майданюк
Валерій
Миколайови
ч

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

278945

Рябуха Ольга Завідувач
Іллівна
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
магістра,
Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
040301
Політологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 009380,
виданий
26.09.2012

9

ОК 2. Історія
України та
українська
культура

кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Політологія;
кваліфікація – магістр
політології);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом магістра,
Львівський
національний
університет ім.
І.Франка (диплом ВК
№34916002 від
30.06.2008 р.)
та науковим ступенем
кандидата політичних
наук, спеціальність
23.00.01 – теорія та
історія політичної
науки (диплом ДК №
009380 від 26.09.2012
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Викладач коледжів,
технікумів» (свідоцтво
СП35830447/0373-19
№ 373/194 від
22.02.2019 р.
Національна академія
педагогічних наук
України ДВЗ
«Університет
менеджменту освіти»
на базі Центрального
інституту
післядипломної
педагогічної освіти;
курси підвищення
кваліфікації за
спеціальністю «Історія
України» (свідоцтво
№ 01191/14 від
28.02.2014р.
Львівський
національний
університет ім. І.
Франка на базі
післядипломної освіти
та доуніверситетської
підготовки.Виконання
пункту 30 Ліцензійних
умов за спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 13, 15,
16, 17

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 029849,
виданий
13.02.1991,
Атестат
доцента ДЦ
001693,
виданий
01.07.1997

25

ОК 18.
Кваліфікація
Патоморфологі відповідно до
я
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Гігієна, санітарія,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена

документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Б -1
№600788 від 03
липня 1978 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00. 17 – нормальна
фізіологія (диплом КД
№029849 від
13.02.1991 р.)
Доцент кафедри
фізичної реабілітації
(атестат доцента ДЦ
АЕ №001693 від
01.07.1997 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058086
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 4,
10, 12, 15, 16, 17
371827

РегедаФурдичко
Мар`яна
Михайлівна

В.о.
доцента
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
спеціаліста,
Львівський
національний
медичний
університет
імені Данила
Галицького,
рік закінчення:
2011,
спеціальність:
110101
Лікувальна
справа,
Диплом
кандидата наук
ДK 031010,
виданий
29.09.2015

7

ОК 19.
Кваліфікація
Патофізіологія відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
національний
медичний університет
імені Данила
Галицького (диплом
ВК № 41279817 від
24.06.2011р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 –патологічна
фізіологія (диплом ДК
№ 031010 від
29.09.2015 р.)
2018р., Навчання у
Вищій Школі Бізнесу
– National-Louis
University (Польша)
по програмі
«Організація освітніх
програм,
інноваційних
технологій та
наукових робіт»
2016р., Підвищення
кваліфікації

278668

Данилишин
Надія
Іванівна

Завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 053442,
виданий
21.02.1992,
Атестат
доцента ДЦ
0003307,
виданий
23.02.1994

49

ОК 33.
Педіатрія

320928

Циснецька
Завідувач
Аліна
кафедри,
Володимирів Основне

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KH 012695,

46

ОК 32.
Дерматологія,
венерологія

Національний
медичний університет
імені О.О.
Богомольця,
консультаційнонавчальний центр з
питань косметології
(свідоцтво №8 від
15.04.2016р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»’
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальністьПедіатрія,
кваліфікація –
викладач ,лікар
дитячий інфекціоніст)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут в 1969 році
(диплом С № 320329
від 27 червня 1969 р.)
та науковим ступенем:
кандидат медичних
наук, спеціальність
епідеміологія і
інфекційні хвороби
(КД №053442 від
21.02.1992 р.)
Доцент кафедри
Дитячих інфекційних
хвороб (атестат
доцента ДЦ №003307
від 23.02.1994 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
кваліфікації лікаря за
спеціальністю: дитячі
інфекційні хвороби
категорія: вища
(посвідчення №1160
від 15.06.2001 р. на
базі Міністерство
охорони здоров’я
України; (продовжено
№ 3076 від 04.07.2011
р.; продовжено №
127-0 від 04.07.2006
р.)
2019 р. Національний
педагогічний
університет імені
Драгоманова
(Свідоцтво
12СС02125295058079-PF від
25.01.2019 р.)
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 5,
10, 13, 14, 17, 18
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова

320336

на

місце
роботи

Дем`янчук
Станіслав
Олегович

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

виданий
19.09.1996,
Атестат
доцента ДЦ
001591,
виданий
15.03.2001

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
спеціаліста,
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "Львівський
медичний
інститут", рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
7.12020101
фармація

освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
Кваліфікація – Лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом з
відзнакою Щ №
067343 від 29.06.1972
р.)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук, спеціальність
14.01.19 – Шкірні та
венеричні хвороби
(диплом кандидата
медичних наук
КН№012695від
19.09.1996 р.)
Атестат доцента: ДЦ
№ 001591 від
15.03.2001 р. кафедри
дерматовенерології з
курсом шкірних
хвороб
Кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
про підвищення
кваліфікації 12
СС02125295/05808019 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17
1

ОК 31.
Клінічна
фармакологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
фармація,
кваліфікація –
провізор
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
ТзОВ «Львівський
медичний інститут»
(диплом С18 №
026418 від 02 липня
2018р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00052920), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі"(90год),

категорія - викладач.
З 23.09.2020р до
30.10.2020р.
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 13, 14, 16
52685

Фрайт
Професор
Володимир
кафедри,
Михайлович Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДT 017691,
виданий
25.12.1992,
Атестат
професора ПP
000735,
виданий
25.10.2001

1

ОК 30.
Фтизіатрія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікар)
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом про
вищу освіту: К №
813896 25.06.1956 р.)
та науковим ступенем
кандидата медичних
наук, Спеціальність:
14.00.26 Стан та
система корекції
порушень
регіональних функцій
легень у хворих
туберкульозом органів
дихання. Диплом
доктора наук: ДТ №
017691 від 25.12.1992
р.)
Професор кафедри
фтизіатрії і
пульмонології
(атестат професора ПР
№ 000735 від
18.10.2001 р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125294 №00059320), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 13, 14,
15, 17

26156

Ворожбит
Богдан
Степанович

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MMД 027275,
виданий
28.10.1970,
Атестат
доцента ДЦ
079958,
виданий

63

ОК 28.
Інфекційні
хвороби

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальний
факультет;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

03.04.1985

278969

Стеценко
Григорій
Семенович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДT 001440,
виданий
19.01.1990,
Атестат
професора ПP
000260,
виданий
26.12.1991

документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом У
№953932 від
12.02.1966 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.13 – Інфекційні
хвороби (диплом
ММД № 027275 від
28.10.1970 р.)
Доцент кафедри
Інфекційних хвороб
(атестат доцента ДЦ
№079958 від
3.04.1985 р.
Підвищення
кваліфікації в ВСП
«Львівський
навчально-науковий
центр професійної
освіти» за програмою
«Іноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Категорія: викладач
(свідоцтво 12
СС02125295/ 05808519 від 25.01.2019 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 13, 15,
16, 17
0

ОК 27.
Внутрішня
медицина

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – лікарлікувальник);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Чернівецький
медичний інститут
(диплом Ш №285724
від 27.06.1970 р.)
та науковим ступенем
Доктор медичних
наук, спеціальність
(диплом ДТ №
001440 від 19.01.1990
р.)
Професор кафедри
соціальної гігієни та
організації охорони
здоров`я (атестат
професора ПР
№000260 від
26.12.1991р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059520), на базі
"Львівського

навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 12,
13, 15, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікар); кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом з
відзнакою P №
988225 від 20.06.1964
р.) та науковим
ступенем кандидата
медичних наук,
спеціальність 14.00.06
– Кардіологія.
(диплом кандидата
медичних наук МД №
016820 від 03.08.1983
р.) Атестат доцента:
ДЦ № 030357 від
31.01.1991 р. по
кафедрі
Пропедевтики
внутрішніх хвороб від
15.04.1991 р.
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №05783620), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія – викладач.
З 23.09.2020р до
30.10.2020р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 14, 15,
16, 17

322089

ГрицайМаланіч
Евеліна
Михайлівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 016820,
виданий
03.08.1983,
Атестат
доцента ДЦ
030357,
виданий
31.01.1991
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ОК 27.
Внутрішня
медицина

373382

Фурдичко
Любомир
Орестович

Старший
дослідник
кафедри,
Суміщення

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
ДД 008498,
виданий
23.04.2019,
Диплом
кандидата наук
ДK 014150,
виданий
31.05.2013,

5

ОК 19.
Кваліфікація
Патофізіологія відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна справа;
кваліфікація – Лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста ,

Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
000295,
виданий
14.05.2020

322089

ГрицайМаланіч
Евеліна
Михайлівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 016820,
виданий
03.08.1983,
Атестат
доцента ДЦ
030357,
виданий

45

ОК 26.
Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Львівський
державний медичний
університет імені
Данила Галицького
(диплом ВК №
13747678 від 27 червня
2000 р.) (Диплом з
відзнакою) та
науковим ступенем
доктора медичних
наук зі спеціальності
14.03.04 –
Патологічна
фізіологія (диплом ДД
№ 008498 від
23.04.2019 р.)
Старший дослідник
(диплом АС №
000295 від 14.05.2020
р.)
Заслужений лікар
України (указ
Президента України
№ 346/2015 від
19.06.2015р.
2018р., Стажування у
Вищій Школі БізнесуNational-Louis
University (Poland) по
програмі «Організація
освітніх програм,
інноваційних
технологій та
наукових робіт»
«Organizanion оf
Didactic Process,
Educational Programs,
Innovative
Technologies and
Scientific Work»
(посвідчення № WK /
4863 від 29.06.2018
р.);
2016 р., Спеціалізація
за спеціальністю
Хірургія (посвідчення
№ 03728 від
30.09.2016 р.
Національна медична
академія
післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
МОЗ України;
2016р. Спеціалізація
за спеціальністю –
Організація і
управління охороною
здоров’я (посвідчення
№ 12162 від
28.10.2016р., при
Національному
медичному
університеті імені О.О.
Богомольця МОЗ
України.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 1, 2, 3, 10,
12, 15, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікар); кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський

31.01.1991

92142

Гельнер
ЗвениславаЮлія
Андріївна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 031900,
виданий
05.10.1988,
Атестат
доцента ДЦ
005483,
виданий
21.12.1994

державний медичний
інститут (диплом з
відзнакою P №
988225 від 20.06.1964
р.) та науковим
ступенем кандидата
медичних наук,
спеціальність 14.00.06
– Кардіологія.
(диплом кандидата
медичних наук МД №
016820 від 03.08.1983
р.) Атестат доцента:
ДЦ № 030357 від
31.01.1991 р. по
кафедрі
Пропедевтики
внутрішніх хвороб від
15.04.1991 р.
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №05783620), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія – викладач.
З 23.09.2020р до
30.10.2020р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3, 14, 15,
16, 17
20

ОК 27.
Внутрішня
медицина

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності
лікувального
факультету
Кваліфікація – лікар,
Кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
Львівський
державний медичний
інститут (диплом У №
971456 від
24.06.1966р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук спеціальність
14.01.01 – внутрішні
хвороби (диплом МД
№ 031900 від
05.10.1988р.)
Доцент кафедри
пропедевтики
внутрішніх хвороб
(атестат доцента ДЦ
№ 005483 від
21.12.1994р.)
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №05783420), на базі
"Львівського

навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія –викладач.
З 23.09.2020р по
30.10.2020р.
Виконання пункту 30
ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає пунктам 2,
3, 13, 15, 16, 17
278678

Дукач
Василь
Антонович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 011425,
виданий
22.04.1981,
Атестат
доцента ДЦ
005741,
виданий
21.12.1994

50

318326

Чемельова
Віта
Михайлівна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
молодшого
спеціаліста,
Дрогобицька
філія
Товариства з
обмеженою
відповідальніст
ю "Медичне
училище
"Медик", рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
110102
Сестринська
справа,

1

ОК 25.
Радіологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
Кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Ч №
627341 від 24 червня
1968 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.14 – Онкологія.
(диплом кандидата
медичних наук: МД
№ 011425 від
22.04.1981 р.)
Доцент (атестат
доцента серія ДЦ №
005741 від 21.12.1994
р.) – кафедри
Онкології та радіології
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Променева терапія»,
(посвідчення
№13/296-к від 2016 р.
ПАЦ (1 міс)
Променева терапія»
на ФПДО ЛМНУ–
2016
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Онкологія та
радіологія» відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
14, 15, 16, 17

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна
медицина

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності:
Фізичний терапевт,
ерготерапевт
Кваліфікація
підтверджується
документом про освіту
–диплом магістра
Львівський
державний
університет фізичної
культури імені Івана
Боберського (Диплом
магістра М19 №
130293 від
30.12.2019р.)

Диплом
бакалавра,
Львівський
державний
університет
фізичної
культури, рік
закінчення:
2018,
спеціальність:
6.010203
здоров’я
людини,
Диплом
магістра,
Львівський
державний
університет
фізичної
культури імені
Івана
Боберського,
рік закінчення:
2019,
спеціальність:
227 Фізична
терапія,
ерготерапія
278945

Рябуха Ольга Завідувач
Іллівна
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
KД 029849,
виданий
13.02.1991,
Атестат
доцента ДЦ
001693,
виданий
01.07.1997

Наявний витяг з
наказу№615 ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет імені
Василя Стефаника»
про зарахування до
аспірантури з метою
здобуття ступеня
доктора філософії за
спеціальністю 227 –
Фізична терапія,
ерготерапія
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 14, 16

25

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна
медицина

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Гігієна, санітарія,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Б -1
№600788 від 03
липня 1978 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00. 17 – нормальна
фізіологія (диплом КД
№029849 від
13.02.1991 р.)
Доцент кафедри
фізичної реабілітації
(атестат доцента ДЦ
АЕ №001693 від
01.07.1997 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058086
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає

278678

Дукач
Василь
Антонович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

278963

Стадник
Олег
Євгенович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 011425,
виданий
22.04.1981,
Атестат
доцента ДЦ
005741,
виданий
21.12.1994

Стоматологічн
Диплом
ий факультет кандидата наук
KД 035442,
виданий
08.05.1991,
Атестат
доцента ДЦ
005745,
виданий
17.03.1995

50

ОК 35.
Онкологія

1

ОК 23.
Клінічна
анатомія та
оперативна
хірургія

підпунктам: 1, 2, 3, 4,
10, 12, 15, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
лікувальна справа;
кваліфікація – лікар);
Кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
державний медичний
інститут (диплом Ч №
627341 від 24 червня
1968 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.00.14 – Онкологія.
(диплом кандидата
медичних наук: МД
№ 011425 від
22.04.1981 р.)
Доцент (атестат
доцента серія ДЦ №
005741 від 21.12.1994
р.) – кафедри
Онкології та радіології
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Променева терапія»,
(посвідчення
№13/296-к від 2016 р.
ПАЦ (1 міс)
Променева терапія»
на ФПДО ЛМНУ–
2016
Виконання пункту 30.
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Онкологія та
радіологія» відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
14, 15, 16, 17
Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Лікувальна спраква;
кваліфікація – лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський медичний
інститут (диплом Ч №
627453 від 1968 р.) та
науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.01.03 – Хірургія
(диплом (КД №
035442 від 8.09.
1991р.).
Доцент кафедри
медичної біології,
мікробіології та
гістології (атестат
доцента ДЦ № 005745
від 17.03.1995р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020 р. –

278892

Петрушенко
Оксана
Петрівна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Фармацевтичн
ий факультет

Диплом
доктора наук
ДД 002433,
виданий
10.10.2013,
Диплом
кандидата наук
ФC 005537,
виданий
16.11.1983,
Атестат
доцента ДЦ
0000989,
виданий
01.12.2000
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Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00059620), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 3,13,14, 17
ОК 22. Безпека Кваліфікація
життєдіяльност відповідно до
і, основи
спеціальності (базова
біоетики та
освіта: спеціальність –
біобезпеки
науковий комунізм
(політологія),
кваліфікація –
викладач наукового
комунізму
(політології);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Київський ордена
Леніна державного
університету
ім.Т.Г.Шевченка,
(диплом Б-І №684103
від 20 червня 1975 р.)
та науковими
ступенями: кандидат
філософських наук
спеціальність 090001
– діалектичний та
історичний
матеріалізм (диплом
ФС№ 005537 від
16.11.1983 р).
та доктора
філософських наук із
спеціальності 090004
Філософська
антропологія,
філософія культури
диплом (ДД №002433
від 10.10.2013 р.)
доцент кафедри
гуманітарних
дисциплін (атестат
доцента ДЦ №
000989) від 1.12.2000
р.
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058070
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні

навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
16, 17
279317

Головацька
Жанна
Євгенівна

Викладач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

24680

Гайдучок
Ігор
Григорович

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
ДK 046813,
виданий
02.07.2008,
Атестат
доцента 12ДЦ
032082,
виданий
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ОК 21. Гігієна
та екологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
лікар-гігієніст,
епідеміолог);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський
Державний медичний
інститут (диплом Б-1
№ 600794 від
03.06.1978 р)
кваліфікація
підтверджена
наявністю вищої
категорії за
спеціальністю
«Гігієна»,
(посвідчення на базі
ФПДО Львівського
національного
медичного
університету імені
Данила Галицького,
листопад 2015 р.;
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації ПК
01467243/01963-16 на
базі Львівського
національного
університету ім. Івана
Франка, Інститут
післядипломної освіти
та до університетської
підготовки, за
спеціальністю Гігієна
та екологія з
гігієнічною
експертизою»
ФПКВ НМУ ім.
Богомольця О.О.
навчання на тему:
«Професійна медична
освіта, напрямки
розвитку та
інноваційні
технології. Загальна
гігієна», посвідчення
№ 72 від 12.11.2010 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 14, 16,
17

0

ОК 21. Гігієна
та екологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Санітарія, гігієна,
епідеміологія;
кваліфікація – лікаргігієніст, епідеміолог);
кваліфікація

26.09.2012

362493

Стець
Віталій
Романович

Професор
кафедри,
Основне
місце
роботи

Медичний
факультет

Диплом
доктора наук
MД 005491,
виданий
20.01.1989,
Диплом
кандидата наук
MMД 016720,
виданий
27.12.1967,
Атестат
доцента MДЦ
067130,
виданий
20.10.1971,
Атестат
професора ПP
006307,
виданий
27.09.1990

підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Львівський орден
Дружби народів
державний медичний
інститут (диплом ТВ
№ 840665 від
29.06.1989 р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук, спеціальність
14.03.04 –Патологічна
фізіологія (диплом ДК
№ 046813 від
02.07.2008 р.)
Доцент кафедри
патологічної
фізіології (атестат
доцента 12ДЦ №
032082 від 26.09.2012
р.)
кваліфікація
підтверджена
наявністю свідоцтва
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №00054520), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90год),
категорія: викладач; з
23.09.2020 р до
30.10.2020 р.
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
"Стоматологія"
відповідає
підпунктам: 2, 3, 10,
15, 16, 17
0

ОК 20.
Фармакологія

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Санітарна справа;
кваліфікація –
санітарний лікар);
кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
– диплом спеціаліста,
Дніпропетровський
державний медичний
інститут (диплом С
№366353 22 червня
1963р.)
та науковим ступенем
доктор медичних
наук, спеціальність –
14.03.05
фармакология
(диплом МД №
005491 від
20.01.1989р.)
Професор кафедри
фармакології (атестат
професора ПР
№006307 від
27.09.1990р.)
Виконання пункту 30

Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 12, 17
92142

Гельнер
ЗвениславаЮлія
Андріївна

Доцент
кафедри,
Основне
місце
роботи

279820

Стечак
Галина
Михайлівна

Старший
викладач
кафедри,
Сумісництв
о

Медичний
факультет

Диплом
кандидата наук
MД 031900,
виданий
05.10.1988,
Атестат
доцента ДЦ
005483,
виданий
21.12.1994
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ОК 26.
Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності
лікувального
факультету
Кваліфікація – лікар,
Кваліфікація
підтверджена
документом про освіту
Львівський
державний медичний
інститут (диплом У №
971456 від
24.06.1966р.)
та науковим ступенем
кандидат медичних
наук спеціальність
14.01.01 – внутрішні
хвороби (диплом МД
№ 031900 від
05.10.1988р.)
Доцент кафедри
пропедевтики
внутрішніх хвороб
(атестат доцента ДЦ
№ 005483 від
21.12.1994р.)
2020р. –
Національний
педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
(Свідоцтво 20ПК
02125295 №05783420), на базі
"Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти" за програмою
"Інноваційно-освітні
технології у вищій
школі" (90 год),
категорія –викладач.
З 23.09.2020р по
30.10.2020р.
Виконання пункту 30
ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає пунктам 2,
3, 13, 15, 16, 17

Фармацевтичн
Диплом
ий факультет кандидата наук
ДK 043527,
виданий
26.06.2017

16

ОК 1.
Українська
мова (за
професійним
спрямуванням)

Кваліфікація
відповідно до
спеціальності (базова
освіта: спеціальність –
Філологія;
кваліфікація –
філолог, викладач
української мови та
літератури);
кваліфікація
підтверджена
документом про вищу
освіту – диплом
спеціаліста,
Львівський
державний
університет імені
Івана Франка (диплом
ЛД №012166 від 30
червня 1999 р.)
та науковим ступенем
кандидат
педагогічних наук,

спеціальність 13.00.04
– Теорія і методика
професійної освіти
(диплом ДК № 043527
від 26.06.2017 р.)
курси підвищення
кваліфікації,
категорія: викладач,
(свідоцтво №
12СС02125295/058066
-19 від 25.01.2019 р.
Національний
педагогічний
університет ім. М.П.
Драгоманова на базі
Львівського
навчально-наукового
центру професійної
освіти. Навчання на
тему: «Інноваційні
навчально-виховні
технології
викладання»
Виконання пункту 30
Ліцензійних умов за
спеціальністю
«Стоматологія»
відповідає
підпунктам: 2, 3, 13,
15, 17


Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
Програмні
результати
навчання ОП

ПРН 15. Оцінювати
вплив
навколишнього
середовища на
стан здоров’я
населення в умовах
медичного закладу
за стандартними
методиками.
Результати
навчання в
емоційній сфері.

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 14. Анатомія
людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та

ситуаційних задач, контроль
практичних навичок.

письмового опитування
(базового та кінцевого
рівня), комп’ютерних тестів
(формату А для підготовки
до ліцензійного
інтегрованого іспиту КРОК1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів;
демонстрація на
анатомічних препаратах
будови та топографоанатомічних
взаємовідносин органів і
систем органів людини;
розв’язування ситуаційних
задач; робота з німими
картами; робота з 3Дмоделями; робота в онлайнконструкторах та 3Датласах.

Методи усного контролю і
самоконтролю, екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 13. Біологічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий);
Методи контролю і
самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування,
фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК;
Програмовані письмові
роботи. Екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 12. Біоорганічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий);
Методи контролю і
самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування,
фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК;
Програмовані письмові
роботи. Екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 11. Медична хімія

За джерелами знань
використовуються такі
методи навчання: словесні –
розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

При оцінюванні знань
студентів приділяється
перевага стандартизованим
методам контролю:
тестування (усне, письмове,
комп’ютерне), структуровані
письмові роботи,
структурований контроль
практичних навичок. Форми
поточного контролю:
самостійна робота –
письмове виконання
завдань до самостійної
роботи; Теоретичні знання –
тестові завдання,
комп’ютерне тестування,
індивідуальне опитування,
співбесіда, хімічні диктанти,
письмові роботи. Практичні
навички та уміння –
самостійне виконання
хімічних дослідів та вміння

робити висновки, уміння
самостійно виконувати
окремі операції, написання
схем хімічних реакцій та
перетворень, вирішення
розрахункових та
ситуаційних задач.
Підсумковий контроль –
екзамен.
ОК 10. Медична
інформатика

Методи продуктивного
навчання, зокрема,
проблемного викладу,
евристичного,
дослідницького,
інтерактивного (методу
проектів).

Стандартизований контроль
теоретичної підготовки та
контроль засвоєння
практичних навичок:
комп’ютерні тести,
виконання практичних
завдань, включаючи
компетентнісно-орієнтовані,
диференційований залік.

ОК 9. Медична та
біологічна фізика

Пояснювальноілюстративний
(інформаційнорецептивний) метод;
репродуктивний; метод
проблемного викладу;
частково-пошуковий
(евристичний) метод;
дослідницький метод.

Підсумковий контроль,
тестування, поточне усне та
письмове опитування,
письмові контрольні роботи,
співбесіда, виконання
практичних завдань,
диференційований залік.

ОК 8. Медична
біологія

Словесні методи: лекція,
бесіда; Наочні методи:
ілюстрація, демонстрація;
Практичні методи:
виконання практичних
робіт та розв’язання
ситуаційних завдань для
вироблення вмінь та
навичок; Самостійна робота
студентів з осмислення й
засвоєння нового матеріалу;
Використання контрольнонавчальних комп’ютерних
програм з дисципліни;
Інноваційні методи
навчання: ділова гра, кейсметод.

Поточний контроль: Усне
опитування (фронтальне,
індивідуальне,
комбіноване), співбесіда.
Практична перевірка
сформованих професійних
умінь. Підсумковий
контроль з дисципліни:
Практична перевірка
сформованих професійних
вмінь. Стандартизований
тестовий контроль
(«відкриті» та «закриті»
тестові завдання).
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 18.
Патоморфологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування задач по темі
уроку, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь (оцінка знань та вмінь
аналізувати та трактувати
макро- та мікроскопічні
зміни клітин, тканин,
органів та систем при тих чи
інших патологічних
процесах),
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 19. Патофізіологія

Лекція, пояснення,
інструктаж, інтерактивні
методи, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Оцінювання поточної
навчальної діяльності
здійснюється на кожному
практичному занятті за
відповідною темою. Форми
проведення поточного
контролю включають
контроль теоретичної та
практичної підготовки –
експрес-опитування з
використанням

інтерактивних технологій,
тестовий контроль (вхідного
та вихідного рівня знань),
індивідуальне опитування,
рішення типових
ситуаційних задач.
Контроль практичних
навичок. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).
ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних

задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Індивідуальне усне
опитування теоретичного
матеріалу або теоретична
співбесіда. Письмове
вирішення тестових
завдань, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 41. Медичне право
України

Лекція, пояснення,
імітаційно-рольова гра
(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування вправ і задач,
методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань;
проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; бесіда, яка
спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання;
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку;
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти
кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу
студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського рівня).
Підсумковий контроль –
залік.

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Словесні (лекція,
пояснення, розповідь),
наочні (ілюстрація,
демонстрація), практичні
(практичні роботи, під

Поточний контроль
успішності, усне опитування
під час практичних занять,
написання контрольних
тестових питань з

керівництвом викладача,
самостійна робота з
книгою).

навчальних тем, вирішення
ситуаційних завдань,
контроль самостійної
позааудиторної роботи,
самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 39. Соціальна
медицина, громадське
здоров’я та основи
доказової медицина

Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.

за основними етапами
Підсумковий контроль –
процесу: формування знань, диференційований залік.
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення
додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.
ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

обстеження).
ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ПРН 14.
Аналізувати та
оцінювати
державну,
соціальну та
медичну
інформацію з
використанням
стандартних
підходів та
комп’ютерних
інформаційних
технологій.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
Лекція, пояснення ;
Поточний контроль;
інтерактивні методи (робота тематичий контроль
в малих групах, мозковий
(контроль засвоєння
штурм), імітаційно-рольова змістових модулів),
гра, мультимедійна
підсумковий контроль ―
презентація, ілюстрування, слугує для перевірки й
демонстрування, дискусія,
оцінювання знань, умінь і
розв’язування клінічних
навичок з кожного розділу
ситуацій, методи контролю і навчальної дисципліни
самоконтролю, робота на
шляхом тестування,
фантомах; виконання
контролю теоретичних
індивідуальних завдань.
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Індивідуальне усне
опитування теоретичного
матеріалу або теоретична
співбесіда. Письмове
вирішення тестових
завдань, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 44. Медична
психологія

Вербальні, наочні; бліц
опитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань, стендові доповіді.

Усний, письмовий; тестові
завдання, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення

Поточний контроль –

інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 41. Медичне право
України

Лекція, пояснення,
імітаційно-рольова гра
(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування вправ і задач,
методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань;
проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; бесіда, яка
спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання;
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку;
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти
кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу
студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського рівня).
Підсумковий контроль –
залік.

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Словесні (лекція,
пояснення, розповідь),
наочні (ілюстрація,
демонстрація), практичні
(практичні роботи, під
керівництвом викладача,
самостійна робота з
книгою).

Поточний контроль
успішності, усне опитування
під час практичних занять,
написання контрольних
тестових питань з
навчальних тем, вирішення
ситуаційних завдань,
контроль самостійної
позааудиторної роботи,
самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 39. Соціальна
медицина, громадське
здоров’я та основи
доказової медицина

Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 2. Історія України Лекція, евристична бесіда,
та українська культура пояснення, інструктаж;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм, метод проектів),
імітаційно-рольова гра

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу

(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
спостереження, методи
контролю і самоконтролю,
презентація наукових
продуктів, виконання
індивідуальних завдань.

студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського
рівня);диференційований
залік.

ОК 1. Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

Діагностування (бесіда,
спостереження, тестування,
творчі та самостійні роботи);
інформування
(демонстрація,
консультування, розповідь,
групове навчання,
підсумковий тестовий
модульний контроль);
самостійна робота
(дослідження наукових та
інформаційних джерел);
практична робота
(виконання тренувальних
вправ та завдань); розвиток
творчої діяльності
(здійснення мовних
розвідок); операційний
метод (ділові ігри,
самокритика, розв’язання
комунікативних ситуацій).

Система тренувальних вправ
і творчих завдань; блок
тестових завдань;
самостійна робота;
підсумковий тестовий
контроль;
диференційований залік.

ОК 3. Філософія

Проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; 2) бесіда, яка
спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання; 2)
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку; 3)
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти
кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
диференційований залік.

ОК 4. Історія
медицини

Лекція,
пояснення;мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
методи контролю і
самоконтролю, проблемні
питання, ситуативні задачі,
виконання індивідуальних
завдань.

Усний і письмовий
контроль: контрольні
питання, тести, проблемні
питання, ситуативні задачі;
залік.

ОК 5. Іноземна мова

Контрольне читання і
переклад; усне
повідомлення; тести;
написання анотацій;
прийом мовної здогадки;
відеофільми та аудіювання;
ілюстрування,
демонстрування, дискусія.

Поточний контроль - усне
повідомлення на релевантну
тематику, тестування,
структуровані письмові
роботи, контроль
лексичних, граматичних та
комунікативних навичок;
контроль самостійної
роботи; екзамен.

ОК 6. Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)

Контрольне читання і
переклад; усне
повідомлення; тести;
написання анотацій;

Поточний контроль - усне
повідомлення на релевантну
тематику, тестування,
структуровані письмові

прийом мовної здогадки;
відеофільми та аудіювання;
ілюстрування,
демонстрування, дискусія.

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

роботи, контроль
лексичних, граматичних та
комунікативних навичок;
контроль самостійної
роботи; ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).
Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.
ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.
Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,

моделювання практичних
усного опитування.
ситуацій; виконання
Підсумковий контроль –
індивідуальних завдань,
диференційований залік.
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).
ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 23. Клінічна
анатомія та
оперативна хірургія

Наочний метод
(демонстрація викладачем
органокомплексів, сухих та
мокрих препаратів;
використання атласів,
ілюстрацій підручників,
таблиць, демонстрація
принципів окремих
хірургічних технік на
тваринному матеріалі,
інше);
Практичний метод (робота
студентів з
органокомплексами, сухими
та мокрими препаратами,
розв'язування тестів,
ситуаційних задач,
відпрацювання окремих
хірургічних технік на
тваринному матеріалі);
Словесний метод
(розв'яснення викладачем
незрозумілих питань з
попередньої теми заняття
чи лекції, пояснення

Усне опитування
(фронтальне, індивідуальне,
комбіноване).
Практична перевірка
сформованих професійних
вмінь.
Тестовий контроль (відкриті
та закриті тестові завдання).
Диференційований залік.

викладачем теми поточного
практичного заняття,
лекцій);
Робота з книгою (написання
студентами конспектів під
час самопідготовки та
виконання самостійних
робіт);
Відео-метод (використання
у лекційному курсі
тематичних відеофільмів,
мультимедійних
презентацій лекцій).
ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 19. Патофізіологія

Лекція, пояснення,
інструктаж, інтерактивні
методи, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Оцінювання поточної
навчальної діяльності
здійснюється на кожному
практичному занятті за
відповідною темою. Форми
проведення поточного
контролю включають
контроль теоретичної та
практичної підготовки –
експрес-опитування з
використанням
інтерактивних технологій,
тестовий контроль (вхідного
та вихідного рівня знань),
індивідуальне опитування,
рішення типових
ситуаційних задач.
Контроль практичних
навичок. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 18.
Патоморфологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,

Комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль

розв’язування задач по темі
уроку, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

практичних навичок та
умінь (оцінка знань та вмінь
аналізувати та трактувати
макро- та мікроскопічні
зміни клітин, тканин,
органів та систем при тих чи
інших патологічних
процесах),
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 10. Медична
інформатика

Методи продуктивного
навчання, зокрема,
проблемного викладу,
евристичного,
дослідницького,
інтерактивного (методу
проектів).

Стандартизований контроль
теоретичної підготовки та
контроль засвоєння
практичних навичок:
комп’ютерні тести,
виконання практичних
завдань, включаючи
компетентнісно-орієнтовані,
диференційований залік.

ОК 7. Латинська мова
та медична
термінологія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювальноілюстративний;
репродуктивний); методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий); методи
контролю і самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

Методи усного контролю і
самоконтролю:
індивідуальне опитування;
фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота;
контрольні тестові
завдання;
програмовані письмові
роботи; диференційований
залік.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;

ПРН 13. Визначати
тактику надання
екстреної медичної
допомоги,
використовуючи
рекомендовані
алгоритми, за
будь-яких обставин
на підставі
діагнозу
невідкладного
стану в умовах
обмеженого часу
(за списком 4).

індивідуальних завдань.

виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.
ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 14. Анатомія
людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого
рівня), комп’ютерних тестів
(формату А для підготовки
до ліцензійного
інтегрованого іспиту КРОК1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів;
демонстрація на
анатомічних препаратах
будови та топографоанатомічних
взаємовідносин органів і
систем органів людини;
розв’язування ситуаційних
задач; робота з німими
картами; робота з 3Дмоделями; робота в онлайнконструкторах та 3Датласах.

Комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, контроль практичних
навичок. Методи усного
контролю і самоконтролю,
екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання

демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 55. Дитяча

Пояснювально-

Стандартизований метод:

хірургічна
стоматологія

ілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни

самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За

характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.
Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення
додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.

ПРН 11. Проводити
лікування основних
стоматологічних
захворювань за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами під
контролем лікарякерівника в умовах
лікувальної
установи (за
списком 2.1).

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 46. Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
виконання мануальних
робіт (ліпка з пластиліну,
різьблення з пластичних
мас).

Поточний контроль, що
здійснюється на кожному
практичному занятті й дає
змогу виявити рівень
засвоєння окремих
елементів навчального
матеріалу; тематичного
контролю (контроль
засвоєння змістових
модулів), відповідно
конкретним цілям змістових
модулів, підсумкового
контролю ― слугує для
перевірки й оцінювання
знань, умінь і навичок з
кожного розділу навчальної
дисципліни шляхом
тестування, контролю
теоретичних знань та
практичних навичок.
Застосовуються такі засоби
діагностики рівня
підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного

обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).
Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ОК 48. Пропедевтика Лекція, пояснення,
Усний, письмовий,
дитячої терапевтичної інструктаж; інтерактивні
розв’язування клінічних
стоматології
методи (робота в малих
ситуацій, тестові завдання,
групах, мозковий штурм,
методи контролю і
метод проектів, метод
самоконтролю. Підсумковий
«Прес»), імітаційно-рольова контроль –
гра, мультимедійна
диференційований залік.
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

ПРН 10. Визначати
тактику ведення
стоматологічного
пацієнта при
соматичній
патології (за
списком 3) шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

ОК 47. Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів), імітаційнорольова гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку

практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ОК 48. Пропедевтика Лекція, пояснення,
Усний, письмовий,
дитячої терапевтичної інструктаж; інтерактивні
розв’язування клінічних
стоматології
методи (робота в малих
ситуацій, тестові завдання,
групах, мозковий штурм,
методи контролю і
метод проектів, метод
самоконтролю. Підсумковий
«Прес»), імітаційно-рольова контроль –
гра, мультимедійна
диференційований залік.
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.
ОК 47. Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів), імітаційнорольова гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 46. Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
виконання мануальних
робіт (ліпка з пластиліну,
різьблення з пластичних
мас).

Поточний контроль, що
здійснюється на кожному
практичному занятті й дає
змогу виявити рівень
засвоєння окремих
елементів навчального
матеріалу; тематичного
контролю (контроль
засвоєння змістових
модулів), відповідно
конкретним цілям змістових
модулів, підсумкового
контролю ― слугує для
перевірки й оцінювання
знань, умінь і навичок з
кожного розділу навчальної
дисципліни шляхом
тестування, контролю
теоретичних знань та
практичних навичок.
Застосовуються такі засоби
діагностики рівня
підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та

індивідуальних завдань.
ОК 20. Фармакологія

умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.
Основними методами
Написання медичних
навчання під час вивчення
рецептів на лікарські
курсу клінічної
препарати в різних
фармакології є пасивні, які
лікарських формах та у
здійснюються щоденно
відповідь на
шляхом опитування
фармакотерапевтичні
студентів, рішенням
питання; виконання
тестових завдань; активні та комп’ютерних тестів;
інтерактивні у вигляді
розв’язування ситуаційних
проведення клінічних
задач; складання алгоритму
розборів, відкритих
- клініко-фармакологічної
дискусій, рішення
характеристики препаратів;
ситуаційних задач.
усна характеристика
Практичні заняття за
лікарських засобів за їх
методикою їх організації є
схемою опису із
практичними, бо
використанням
передбачають таку
мультимедійних
організаційну структуру:
презентацій, підсумковий
Підготовчий етап
контроль –
(організаційний, постановка диференційований залік.
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення)
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 55. Дитяча

Пояснювально-

Стандартизований метод:

хірургічна
стоматологія

ПРН 9. Визначати
характер режиму
праці, відпочинку
та необхідної дієти
при лікуванні
стоматологічних
захворювань (за
списком 2) на
підставі
попереднього або
остаточного
клінічного діагнозу
шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

ілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ПояснювальноСтандартизований метод:
ілюстративний метод або
усне опитування,
інформаційно-рецептивний. тестування, структуровані
Репродуктивний метод
письмові роботи,
(репродукція –
структуровані за
відтворення). Метод
процедурою контролю
проблемного викладу.
практичні навички в умовах,
Частково-пошуковий, або
що наближені до реальних.
евристичний, метод.
Підсумковий контроль –
Дослідницький метод.
диференційований залік.
Ділова гра, як метод
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
активного навчання.
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

ОК 44. Медична
психологія

практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
За домінуючими засобами
Усний, письмовий,
навчання: вербальні,
розв’язування клінічних
наочні; а також усне
ситуацій, методи контролю і
обговорення питань теми із самоконтролю.
залученням більшої частини Підсумковий контроль –
студентів групи; бліцдиференційований залік.
опитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.
Вербальні, наочні; бліц
опитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань, стендові доповіді.

Усний, письмовий; тестові
завдання, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, пояснення
ч. нейростоматологія інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 41. Медичне право
України

Лекція, пояснення,
імітаційно-рольова гра
(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування вправ і задач,
методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань;
проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; бесіда, яка

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу
студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського рівня).
Підсумковий контроль –
залік.

спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання;
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку;
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти
кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.
ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Словесні (лекція,
пояснення, розповідь),
наочні (ілюстрація,
демонстрація), практичні
(практичні роботи, під
керівництвом викладача,
самостійна робота з
книгою).

Поточний контроль
успішності, усне опитування
під час практичних занять,
написання контрольних
тестових питань з
навчальних тем, вирішення
ситуаційних завдань,
контроль самостійної
позааудиторної роботи,
самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 39. Соціальна
медицина, громадське
здоров’я та основи
доказової медицина

Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та

лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.
ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення
додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.
Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань –
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок

практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача,

гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.
Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

диференційований залік.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 13. Біологічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий). Методи
контролю і самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК.
Програмовані письмові
роботи. Екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 12. Біоорганічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий). Методи

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування.
Фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

контролю і самоконтролю за Програмовані письмові
ефективністю навчальнороботи. Екзамен. ЄДКІ
пізнавальної діяльності.
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).
ПРН 8. Визначати
підхід, план, вид та
принцип лікування
стоматологічнго
захворювання (за
списком 2) шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення за
існуючими
алгоритмами та
стандартними
схемами.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль –
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 48. Пропедевтика Лекція, пояснення,
дитячої терапевтичної інструктаж; інтерактивні
стоматології
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, тестові завдання,
методи контролю і
самоконтролю. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 47. Пропедевтика
ортопедичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів), імітаційнорольова гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 46. Пропедевтика
терапевтичної
стоматології

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
виконання мануальних

Поточний контроль, що
здійснюється на кожному
практичному занятті й дає
змогу виявити рівень
засвоєння окремих
елементів навчального
матеріалу; тематичного
контролю (контроль
засвоєння змістових
модулів), відповідно
конкретним цілям змістових
модулів, підсумкового
контролю – слугує для
перевірки й оцінювання
знань, умінь і навичок з

робіт (ліпка з пластиліну,
різьблення з пластичних
мас).

кожного розділу навчальної
дисципліни шляхом
тестування, контролю
теоретичних знань та
практичних навичок.
Застосовуються такі засоби
діагностики рівня
підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 20. Фармакологія

Словесні; наочні; практичні,
пояснювально ілюстративний метод,
методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності,
інтерактивні методи:
«Мозковий штурм», «Метод
конкурентних груп»,
«Метод кейсів».

Усне опитування,
комп'ютерні тести,
розв'язування ситуаційних
задач, виписування
рецептів, визначення
належності препаратів до
фармакологічної групи
згідно міжнародної
класифікації, можливі
показники до застосування;
аналіз і оцінка результатів
інструментальних
досліджень і параметрів, що
характеризують зміни
функції організму тварин
під впливом препаратів.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.

ПРН 7.
Аналізувати
епідеміологічний
стан та
проводити заходи
масової й
індивідуальної,
загальної та
локальної
медикаментозної
та
немедикаментозної
профілактики
стоматологічних
захворювань.

спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу. Частковопошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 39. Соціальна
медицина, громадське
здоров’я та основи
доказової медицина

Словесні методи: лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, робота з
літературою. Наочні методи:
ілюстрування,
демонстрування,
спостереження. Практичні
методи: ситуаційні задачі,
самостійна робота,
пошуково-дослідницька
робота. Інтерактивні
методи: дискусія, робота в
малих групах, мозковий
штурм, кейс-метод, ділова
гра.

Усне опитування;
комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.
ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з

англійської мови
професійного спрямування).
Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на

ПРН 6. Планувати
та втілювати
заходи
профілактики
стоматологічних
захворювань серед
населення для
запобігання
розповсюдження
стоматологічних
захворювань.

Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Лекція,пояснення,
імітаційно-рольова гра,
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю виконання
індивідуальних занять.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок (робота з
мікроскопом, діагностика
гістологічних препаратів,
електронних
мікрофотографій), екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 10. Медична
інформатика

Методи продуктивного
навчання, зокрема,
проблемного викладу,
евристичного,
дослідницького,
інтерактивного (методу
проектів).

Стандартизований контроль
теоретичної підготовки та
контроль засвоєння
практичних навичок:
комп’ютерні тести,
виконання практичних
завдань, включаючи
компетентнісно-орієнтовані,
диференційований залік.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу. Частковопошуковий, або
евристичний, метод.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний

Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.
Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 39. Соціальна
медицина, громадське
здоров’я та основи
доказової медицина

Усне опитування;
комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні методи: лекція,
бесіда, розповідь,
пояснення, робота з
літературою. Наочні методи:
ілюстрування,
демонстрування,

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

спостереження. Практичні
методи: ситуаційні задачі,
самостійна робота,
пошуково-дослідницька
робота. Інтерактивні
методи: дискусія, робота в
малих групах, мозковий
штурм, кейс-метод, ділова
гра.
ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 20. Фармакологія

Словесні; наочні; практичні,
пояснювально ілюстративний метод,
методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності,
інтерактивні методи:
«Мозковий штурм», «Метод
конкурентних груп»,
«Метод кейсів».

Усне опитування,
комп'ютерні тести,
розв'язування ситуаційних
задач, виписування
рецептів, визначення
належності препаратів до
фармакологічної групи
згідно міжнародної
класифікації, можливі
показники до застосування;
аналіз і оцінка результатів
інструментальних
досліджень і параметрів, що
характеризують зміни
функції організму тварин
під впливом препаратів.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 16. Фізіологія

Лекція, евристична бесіда,
пояснення, інструктаж.
Практичні заняття: 1)

Усне опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних

ПРН 12.
Організовувати
проведення
лікувальноевакуаційних
заходів серед
населення,
військовослужбовці
в, в умовах
надзвичайної
ситуації, у
т.ч. воєнного
стану, під час
розгорнутих
етапів медичної
евакуації, з
урахуванням
існуючої системи
лікувальноевакуаційного
забезпечення.

дослідження студентами
функцій в експериментах на
тваринах, ізольованих
органах, клітинах, моделях
або на підставі дослідів,
записаних у відеофільмах,
кінофільмах, поданих у
комп’ютерних програмах та
інших навчальних
технологіях; 2) дослідження
функцій у здорової людини;
3) вирішення ситуаційних
задач (оцінка і аналіз
показників функцій,
параметрів гомеостазу,
механізмів регуляції та ін.),
що мають експериментальне
або клініко-фізіологічне
спрямування.
Самостійна робота:
самопідготовка до занять,
аналіз літератури та
обговорення за темо,
складання схем контурів
регулювання фізіологічних
процесів.

навичок, тестовий контроль,
самоконтроль, екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Лекція,пояснення,
імітаційно-рольова гра,
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю виконання
індивідуальних занять.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок (робота з
мікроскопом, діагностика
гістологічних препаратів,
електронних
мікрофотографій), екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ПРН 4. Визначати
остаточний
клінічний діагноз,
дотримуючись
відповідних
етичних і
юридичних норм,
шляхом
прийняття
обґрунтованого
рішення та
логічного аналізу
отриманих
суб’єктивних і
об’єктивних даних
клінічного,
додаткового
обстеження,
проведення
диференційної
діагностики під
контролем лікарякерівника в умовах
лікувальної
установи (за
списком 2.1).

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.
Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний

тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування)

ОК 18.
Патоморфологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування задач по темі
уроку, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь (оцінка знань та вмінь
аналізувати та трактувати
макро- та мікроскопічні
зміни клітин, тканин,
органів та систем при тих чи
інших патологічних
процесах),
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача,

гра, мультимедійна
диференційований залік.
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.
ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.
Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.
Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.
ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи ( робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 41. Медичне право
України

Лекція, пояснення,
імітаційно-рольова гра
(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування вправ і задач,
методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань;
проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; бесіда, яка
спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання;
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку;
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти
кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу
студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського рівня).
Підсумковий контроль –
залік.

ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,

вмінь, практичних навичок

демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ПРН 1. Виділяти
та
ідентифікувати
провідні клінічні
симптоми та
синдроми (за
списком 1); за
стандартними
методиками,
використовуючи
попередні дані
анамнезу хворого,
дані огляду
хворого, знання про
людину, її органи
та системи,
встановлювати
вірогідний
нозологічний або
синдромний
попередній
клінічний діагноз
стоматологічного
захворювання (за
списком 2).

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).
Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
Тестовий контроль, усне
інтерактивні методи (робота опитування, письмова

ОК 29. Епідеміологія

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.
Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
“Прес”), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

відповідь на запитання
викладача,
диференційований залік.

ОК 23. Клінічна
анатомія та
оперативна хірургія

Наочний метод
(демонстрація викладачем
органокомплексів, сухих та
мокрих препаратів;
використання атласів,
ілюстрацій підручників,
таблиць, демонстрація
принципів окремих
хірургічних технік на
тваринному матеріалі,
інше);
Практичний метод (робота
студентів з
органокомплексами, сухими
та мокрими препаратами,
розв'язування тестів,
ситуаційних задач,
відпрацювання окремих
хірургічних технік на
тваринному матеріалі);
Словесний метод
(розв'яснення викладачем
незрозумілих питань з
попередньої теми заняття
чи лекції, пояснення
викладачем теми поточного
практичного заняття,
лекцій);
Робота з книгою (написання
студентами конспектів під
час самопідготовки та
виконання самостійних
робіт);
Відео-метод (використання
у лекційному курсі
тематичних відеофільмів,
мультимедійних
презентацій лекцій).

Усне опитування
(фронтальне, індивідуальне,
комбіноване).
Практична перевірка
сформованих професійних
вмінь.
Тестовий контроль (відкриті
та закриті тестові завдання).
Диференційований залік.

ОК 19. Патофізіологія

Лекція, пояснення,
інструктаж, інтерактивні
методи, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,

Оцінювання поточної
навчальної діяльності
здійснюється на кожному
практичному занятті за
відповідною темою. Форми

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

проведення поточного
контролю включають
контроль теоретичної та
практичної підготовки –
експрес-опитування з
використанням
інтерактивних технологій,
тестовий контроль (вхідного
та вихідного рівня знань),
індивідуальне опитування,
рішення типових
ситуаційних задач.
Контроль практичних
навичок. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 18.
Патоморфологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування задач по темі
уроку, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь (оцінка знань та вмінь
аналізувати та трактувати
макро- та мікроскопічні
зміни клітин, тканин,
органів та систем при тих чи
інших патологічних
процесах),
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 16. Фізіологія

Лекція, евристична бесіда,
пояснення, інструктаж.
Практичні заняття: 1)
дослідження студентами
функцій в експериментах на
тваринах, ізольованих
органах, клітинах, моделях
або на підставі дослідів,
записаних у відеофільмах,
кінофільмах, поданих у
комп’ютерних програмах та
інших навчальних

Усне опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок, тестовий контроль,
самоконтроль, екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

технологіях; 2) дослідження
функцій у здорової людини;
3) вирішення ситуаційних
задач (оцінка і аналіз
показників функцій,
параметрів гомеостазу,
механізмів регуляції та ін.),
що мають експериментальне
або клініко-фізіологічне
спрямування.
Самостійна робота:
самопідготовка до занять,
аналіз літератури та
обговорення за темо,
складання схем контурів
регулювання фізіологічних
процесів.
Лекція,пояснення,
імітаційно-рольова гра,
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю виконання
індивідуальних занять.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок (робота з
мікроскопом, діагностика
гістологічних препаратів,
електронних
мікрофотографій), екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 14. Анатомія
людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого
рівня), комп’ютерних тестів
(формату А для підготовки
до ліцензійного
інтегрованого іспиту КРОК
1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів;
демонстрація на
анатомічних препаратах
будови та топографоанатомічних
взаємовідносин органів і
систем органів людини;
розв’язування ситуаційних
задач; робота з німими
картами; робота з 3Дмоделями; робота в онлайнконструкторах та 3Датласах.

Комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, контроль практичних
навичок. Методи усного
контролю і самоконтролю,
екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 13. Біологічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи
стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий);
Методи контролю і
самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування,
фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового
контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК;
Програмовані письмові
роботи. Екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 12. Біоорганічна
хімія

Методи організації і
здійснення навчальнопізнавальної діяльності
(пояснювально ілюстративний;
репродуктивний). Методи

Методи усного контролю і
самоконтролю:
Індивідуальне опитування,
фронтальне опитування;
програмоване опитування.
Методи письмового

стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної
діяльності (проблемного
викладу; частковопошуковий);
Методи контролю і
самоконтролю за
ефективністю навчальнопізнавальної діяльності.

контролю і самоконтролю:
контрольна письмова
робота; контрольні тестові
завдання:
Письмові ПМК;
Програмовані письмові
роботи. Екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування)

ОК 8. Медична
біологія

Словесні методи: лекція,
бесіда; Наочні методи:
ілюстрація, демонстрація;
Практичні методи:
виконання практичних
робіт та розв’язання
ситуаційних завдань для
вироблення вмінь та
навичок; Самостійна робота
студентів з осмислення й
засвоєння нового матеріалу;
Використання контрольнонавчальних комп’ютерних
програм з дисципліни;
Інноваційні методи
навчання: ділова гра, кейсметод.

Поточний контроль: Усне
опитування (фронтальне,
індивідуальне,
комбіноване), співбесіда.
Практична перевірка
сформованих професійних
умінь. Підсумковий
контроль з дисципліни:
Практична перевірка
сформованих професійних
вмінь. Стандартизований
тестовий контроль
(«відкриті» та «закриті»
тестові завдання).
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних
задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні

методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
“Прес”), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу. Частковопошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін.), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).
Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ

ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Індивідуальне усне
опитування теоретичного
матеріалу або теоретична
співбесіда. Письмове
вирішення тестових
завдань, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

ОК 44. Медична
психологія

студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.
Вербальні, наочні; бліц
опитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань, стендові доповіді.

диференційований залік.

Усний, письмовий; тестові
завдання, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи ( робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 41. Медичне право
України

Лекція, пояснення,
імітаційно-рольова гра
(наукова конференція,
науковий семінар),
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування вправ і задач,
методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань;
проблемний метод
навчання, який націлений
на формування у студенів
здатностей до діалогу,
вміння відстоювати свою
власну думку; бесіда, яка
спонукає студентів
міркувати, аналізувати та
відтворювати раніше
отримані знання;
«мікрофон», який дає
можливість кожному
студенту швидко, по черзі,
дати відповідь на запитання
чи висловити свою думку;
метод навчання «мозковий
штурм», який спонукає
студентів проявити уяву і
творчість, допомагає знайти

Попередній контроль
(діагностика вихідного
рівня знань студентів);
поточний контроль
(діагностика якості
засвоєння матеріалу
студентами з окремих тем та
змістових модулів);
підсумковий контроль
(загальна діагностика якості
знань та навичок студентів у
відповідності до
гуманітарної компоненти
підготовки фахівців
магістерського рівня).
Підсумковий контроль –
залік.

кілька рішень з означеної
теми шляхом вільного
вираження думок тощо.
ОК 40. Судова
медицина
(стоматологія)

Словесні (лекція,
пояснення, розповідь),
наочні (ілюстрація,
демонстрація), практичні
(практичні роботи, під
керівництвом викладача,
самостійна робота з
книгою).

Поточний контроль
успішності, усне опитування
під час практичних занять,
написання контрольних
тестових питань з
навчальних тем, вирішення
ситуаційних завдань,
контроль самостійної
позааудиторної роботи,
самоконтроль.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

ПРН 5.
Встановлювати
діагноз
невідкладних
станів за будь-яких
обставин (вдома,
на вулиці, у
лікувальній
установі), в умовах
надзвичайної
ситуації, воєнного
стану, нестачі
інформації та
обмеженого часу
(за списком 4).

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення
додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.
розглядаються в плані
самостійної роботи студента,
пошук та вивчення
додаткової літератури,
підготовка до підсумкового
контролю.

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді

Написання медичних
рецептів на лікарські
препарати в різних
лікарських формах та у
відповідь на
фармакотерапевтичні
питання; виконання
комп’ютерних тестів;
розв’язування ситуаційних

проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

задач; складання алгоритму
- клініко-фармакологічної
характеристики препаратів;
усна характеристика
лікарських засобів за їх
схемою опису із
використанням
мультимедійних
презентацій, підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –

опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).
Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

диференційований залік.

ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача,
диференційований залік.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 22. Безпека
життєдіяльності,
основи біоетики та
біобезпеки

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
клінічних задач), дискусій,
рольових ігор з теми заняття
та тестового контролю з

ОК 27. Внутрішня
медицина

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
екзамен.

взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

використанням набору
стандартизованих завдань.
Залік.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 14. Анатомія
людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого
рівня), комп’ютерних тестів
(формату А для підготовки
до ліцензійного
інтегрованого іспиту КРОК1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів;
демонстрація на
анатомічних препаратах
будови та топографоанатомічних
взаємовідносин органів і
систем органів людини;
розв’язування ситуаційних
задач; робота з німими
картами; робота з 3Дмоделями; робота в онлайнконструкторах та 3Датласах.

Комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, контроль практичних
навичок. Методи усного
контролю і самоконтролю,
екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.

залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.
Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу. Частковопошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

завдань.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

ПРН 3.
Призначати та
аналізувати
додаткові
(лабораторні,
функціональні
та/аб
інструментальні
обстеження
(засписком 5)
пацієнтів і
захворюваннями
органів і тканин
порожнини ротаі
щелепно-лицевої
ділянки для
проведення
диференційної
діагностики
захворювань (за
списком 2).

умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
Лекція, пояснення ;
Поточний контроль;
інтерактивні методи (робота тематичий контроль
в малих групах, мозковий
(контроль засвоєння
штурм), імітаційно-рольова змістових модулів),
гра, мультимедійна
підсумковий контроль ―
презентація, ілюстрування, слугує для перевірки й
демонстрування, дискусія,
оцінювання знань, умінь і
розв’язування клінічних
навичок з кожного розділу
ситуацій, методи контролю і навчальної дисципліни
самоконтролю, робота на
шляхом тестування,
фантомах; виконання
контролю теоретичних
індивідуальних завдань.
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

обстеження).
ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача,
диференційований залік.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 21. Гігієна та
екологія

Словесні методи; наочні;
практичні. Методи
навчально-пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
методи стимулювання і
мотивації навчання, методи
контролю і самоконтролю
як методи навчання.

Усне та письмове
опитування; попередній
контроль; поточний
контроль; тестування;
самостійна робота;
індивідуальні завдання;
екзамен.

ОК 18.
Патоморфологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування задач по темі
уроку, методи контролю і
самоконтролю, виконання
індивідуальних завдань.

Комп’ютерні тести;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь (оцінка знань та вмінь
аналізувати та трактувати
макро- та мікроскопічні
зміни клітин, тканин,
органів та систем при тих чи
інших патологічних
процесах),
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні.

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми

Методи навчальнопізнавальної діяльності:
пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).
ОК 16. Фізіологія

для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).
Лекція, евристична бесіда,
Усне опитування, письмова
пояснення, інструктаж;
відповідь; контроль
Практичні заняття: 1)
засвоєння практичних
дослідження студентами
навичок, тестовий контроль,
функцій в експериментах на самоконтроль, екзамен.
тваринах, ізольованих
ЄДКІ (Інтегрований
органах, клітинах, моделях
тестовий іспит «Крок 1» та
або на підставі дослідів,
іспит з англійської мови
записаних у відеофільмах,
професійного спрямування).
кінофільмах, поданих у
комп’ютерних програмах та
інших навчальних
технологіях; 2) дослідження
функцій у здорової людини;
3) вирішення ситуаційних
задач (оцінка і аналіз
показників функцій,
параметрів гомеостазу,
механізмів регуляції та ін.),
що мають експериментальне
або клініко-фізіологічне
спрямування.
Самостійна робота:
самопідготовка до занять,
аналіз літератури та
обговорення за темо,
складання схем контурів
регулювання фізіологічних
процесів.

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Лекція,пояснення,
імітаційно-рольова гра,
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю виконання
індивідуальних занять.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок (робота з
мікроскопом, діагностика
гістологічних препаратів,
електронних
мікрофотографій), екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 9. Медична та
біологічна фізика

Пояснювальноілюстративний
(інформаційнорецептивний) метод;
репродуктивний; метод
проблемного викладу;
частково-пошуковий
(евристичний) метод;
дослідницький метод.

Підсумковий контроль,
тестування, поточне усне та
письмове опитування,
письмові контрольні роботи,
співбесіда, виконання
практичних завдань,
диференційований залік.

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування

обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження); вирішення
ситуаційних задач, що
мають клінічне
спрямування.

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 31. Клінічна
фармакологія

Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.
Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення).
Метод проблемного
викладу. Частковопошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку

практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.
ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення ;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних
знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 42. Акушерство

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,

виконання індивідуальних
завдань.
ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітикосинтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики

ПРН 2. Збирати
інформацію про
загальний стан
пацієнта,
оцінювати
психомоторний та
фізичний розвиток
пацієнта, стан
органів щелепнолицевої ділянки, на
підставі
результатів
лабораторних та
інструментальних
досліджень
оцінювати
інформацію щодо
діагнозу (за
списком 5).

процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
оцінка результатів
лабораторних досліджень;
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 38. Офтальмологія Структура практичного
заняття: попередній
контроль знань, навичок і
вмінь студентів;
формулювання загальної
проблеми та її обговорення
за участю студентів;
розв'язування завдань та їх
обговорення; розв'язування
контрольних завдань, їх
перевірка й оцінювання.
Інтерактивний метод,
дедуктивний, проблемнопошуковий метод.

Усне та письмове
опитування; комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 37.
Оториноларингологія

Поточний контроль –
теоретичні знання - тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи.
Практичні навички та
уміння - самостійне
виконання обстеження та
лікування хворих та вміння
робити висновки уміння
самостійно виконувати
окремі обстеження
маніпуляції,
написання історій хвороби.

Інтерактивні методи,
навчальні технології, що
використовуються для
передачі та засвоєння знань,
умінь і навичок; словесні розповідь, пояснення,
лекція, інструктаж; наочні демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються такі
методи: аналітичний,
синтетичний, аналітико-

синтетичний, індуктивний,
дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової
діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.
Cловесні – розповідь,
пояснення, лекція,
інструктаж; наочні –
демонстрація, ілюстрація;
практичні – практична
робота, вирішення задачі. За
характером логіки пізнання
використовуються методи:
аналітичний, синтетичний,
аналітико-синтетичний,
індуктивний, дедуктивний.
За рівнем самостійної
розумової діяльності
використовуються методи:
проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 35. Онкологія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
опитування, тестові
завдання, клінічні
ситуаційні задачі, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 34. Хірургія

Методи навчання студентів
згідно з За типом
пізнавальної діяльності:
пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Поточний здійснюється на
кожному з практичних
занять відповідно до
конкретних цілей. Для
контролю застосовують
наступні засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тест-контроль теоретичної
підготовки, розв'язування
ситуаційних задач, контроль
виконання практичних
навичок в умовах, що
наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 33. Педіатрія

За типом пізнавальної
діяльності: пояснювальноілюстративний,
аналітичний, синтетичний,
індуктивний, дедуктивний;
за основними етапами
процесу: формування знань,
застосування знань,
узагальнення, формування
умінь і навичок,
закріплення, перевірка; за
системним підходом:
стимулювання та мотивація,
контроль і самоконтроль; за
джерелами знань: словесні
– розповідь, бесіда, наочні –
демонстрація, ілюстрація.

Засобами контролю є усна
співбесіда, тестові завдання,
клінічні ситуаційні задачі,
контроль виконання
практичних навичок.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 36. Нейрохірургія

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 32. Дерматологія,
венерологія

ОК 31. Клінічна
фармакологія

ОК 30. Фтизіатрія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань,
написання навчальної
клінічної історії хвороби
дерматологічного,
венеричного хворого,
клінічний розбір хворих,
розбір архівних історій
хвороб.
Основними методами
навчання під час вивчення
курсу клінічної
фармакології є пасивні, які
здійснюються щоденно
шляхом опитування
студентів, рішенням
тестових завдань; активні та
інтерактивні у вигляді
проведення клінічних
розборів, відкритих
дискусій, рішення
ситуаційних задач.
Практичні заняття за
методикою їх організації є
практичними, бо
передбачають таку
організаційну структуру:
Підготовчий етап
(організаційний, постановка
навчальних цілей та їх
мотивація, контроль
вихідного рівня знань —
тестові завдання, усні
теоретичні запитання,
виписування рецептів).
Основний етап (формування
професійних вмінь та
навичок щодо визначення
загальних принципів
фармакокінетики,
фармакодинаміки,
виписування рецептів,
розв'язання типових
фармакотерапевтичних
задач та тестових завдань,
виконання завдань з
використанням
комп'ютерної техніки). Під
час практичних занять
використовуються
аудіовізуальні засоби
навчання: таблиці, слайди,
колекції лікарських
препаратів, начальні
фільми, комп’ютерну
техніку та інші.

Теоретичні опитування;
Моно- чи багатоваріантні
тести (у т.ч. із
використанням
програмного забезпечення);
Ситуаційні завдання;
Орієнтування студента
(стосовно діагностики та
складання плану лікування)
при прямому спілкуванні із
конкретним пацієнтом;
Оцінка результатів
лабораторних досліджень;
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

Контроль засвоєних
студентами знань, вмінь,
практичних навичок
проводиться за допомогою
тестування, оцінки
вирішення ситуаційних
задач, опису рентгенограм,
усного опитування.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).
ОК 29. Епідеміологія

Вербальні (лекція,
пояснення, розповідь,
бесіда, інструктаж); наочні
(спостереження, ілюстрація,
демонстрація); практичні
(практика для вироблення
вмінь та навичок);
самостійна робота студентів
з осмислення й засвоєння
нового матеріалу.

Усне та письмове
опитування; перевірка
самостійної роботи;
контроль виконання
індивідуальних завдань;
підсумковий контроль;
тестування; практичний
контроль; самоконтроль.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 28. Інфекційні
хвороби

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Комп’ютерне і бланкове
тестування, розв’язування
ситуаційних задач, вміння
постановки діагнозу, оцінка
результатів методів
дослідження, контроль
практичних навичок,
відповіді на стандартизовані
теоретичні питання,
підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 27. Внутрішня
медицина

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 26. Пропедевтика
внутрішньої
медицини

Лекція, ілюстрування,
демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань,
опанування практичних
навичок (огляду хворого,
виділення синдромів, оцінка
результатів додаткового
обстеження).

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача, опанування
практичних навичок,
диференційований залік.

ОК 25. Радіологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю; виконання
індивідуальних завдань,
візуалізація рентгенрадіологічних випадків.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь на запитання
викладача,
диференційований залік.

ОК 24. Фізична
реабілітація,
спортивна медицина

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Поточний контроль
навчальної успішності
студента здійснюється на
кожному практичному
занятті відповідно до
конкретних цілей теми,
враховуючи: рівень
теоретичної підготовки до
кожної теми заняття під час
самостійної позааудиторної
роботи студента (вхідний
тестовий контроль) та при
усному опитуванні;
виконання практичної
частини роботи, включаючи
оволодіння практичними
навичками (самостійна
аудиторна робота) та
оформлення протоколу
відповідного практичного
заняття; якість виконання
індивідуального завдання.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 23. Клінічна
анатомія та
оперативна хірургія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні.
Методи навчальнопізнавальної діяльності:
пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 17. Мікробіологія,
вірусологія та
імунологія

Традиційні методи
навчання: словесні; наочні;
практичні.
Методи навчальнопізнавальної діяльності:
пояснювальноілюстративний метод,
репродуктивний метод,
метод проблемного викладу,
частково-пошуковий або
евристичний метод,
дослідницький метод.
Методи стимулювання й
мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
індуктивні і дедуктивні
методи навчання, методи
стимулювання і мотивації
навчання. Методи контролю
як методи навчання
(контролю з боку викладача,
самоконтролю,
взаємоконтролю,
самокорекції,
взаємокорекції).

Поточний контроль
здійснюється у ході
вивчення конкретної теми
для визначення рівня
сформованості окремої
навички або вміння, якості
засвоєння певної порції
навчального матеріалу
шляхом спостереження за
навчально-пізнавальною
діяльністю студентів на
заняттях, усного
опитування, письмового
контролю знань і умінь за
допомогою письмових робіт
(письмові відповіді на
питання, реферати,
вирішення ситуативних
задач тощо) та тестового
контролю з використанням
набору стандартизованих
завдань. Підсумковий
контроль – екзамен. ЄДКІ
(Інтегрований тестовий
іспит «Крок 1» та іспит з
англійської мови
професійного спрямування).

ОК 42. Акушерство

Лекція, пояснення
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю
та самоконтролю,
виконання індивідуальних
завдань.

Поточний контроль –
теоретичні знання, тестові
завдання, індивідуальне
опитування, співбесіда,
письмові роботи, практичні
навички. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 16. Фізіологія

Лекція, евристична бесіда,
пояснення, інструктаж.
Практичні заняття: 1)
дослідження студентами
функцій в експериментах на
тваринах, ізольованих
органах, клітинах, моделях
або на підставі дослідів,
записаних у відеофільмах,
кінофільмах, поданих у
комп’ютерних програмах та
інших навчальних
технологіях; 2) дослідження
функцій у здорової людини;
3) вирішення ситуаційних
задач (оцінка і аналіз
показників функцій,
параметрів гомеостазу,
механізмів регуляції та ін.),
що мають експериментальне
або клініко-фізіологічне
спрямування.
Самостійна робота:
самопідготовка до занять,
аналіз літератури та
обговорення за темо,
складання схем контурів
регулювання фізіологічних
процесів.

Усне опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок, тестовий контроль,
самоконтроль, екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 43. Неврологія, в т. Лекція, ілюстрування,
ч. нейростоматологія демонстрування,
обговорення, дискусія;
практичні заняття,
пояснення, усне
опитування; розв’язування
клінічних задач;
моделювання практичних
ситуацій; виконання
індивідуальних завдань.

Попередній (вхідний)
контроль, поточний
контроль, комп’ютерні
тести; розв’язування
ситуаційних задач;
структуровані письмові
роботи; структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь. Підсумковий
контроль –
диференційований залік.

ОК 45. Психіатрія,
наркологія

За домінуючими засобами
навчання: вербальні,
наочні; а також усне
обговорення питань теми із
залученням більшої частини
студентів групи; бліцопитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань тощо. Результат
самостійної позааудиторної
роботи студента
відтворюється у формі
представлення стендових
доповідей або захисту
реферативних робіт.

Усний, письмовий,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 55. Дитяча
хірургічна
стоматологія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод

Стандартизований метод:
усне опитування,
тестування, структуровані
письмові роботи,

(репродукція –
відтворення). Метод
проблемного викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.
ЄДКІ: ліцензійний тестовий
іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 54. Дитяча
терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 53. Ортодонтія

Пояснювальноілюстративний метод або
інформаційно-рецептивний.
Репродуктивний метод
(репродукція - відтворення)
Метод проблемного
викладу.
Частково-пошуковий, або
евристичний, метод.
Дослідницький метод.
Ділова гра, як метод
активного навчання.

Стандартизований метод:
тестування, структуровані
письмові роботи,
структуровані за
процедурою контролю
практичні навички в умовах,
що наближені до реальних.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 52. Ортопедична
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій (оцінка
діагностичних моделей,
оклюдограм, даних
рентгенологічного
обстеження та ін. ), що
мають клінічне
спрямування, а також
вирішування тестових
ситуаційних задач (формат
А).

Усне опитування,
комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, проведення
обстеження тематичних
пацієнтів, встановлення
діагнозу, планування об’єму
обстеження, трактування їх
результатів; контроль
практичних навичок, інші.
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 51. Хірургічна
стоматологія

Словесні: пояснення,
інструктаж, бесіда; наочні:
демонстрування; вправи),
дискусія, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю,
робота на фантомах;
виконання індивідуальних
завдань.

Усне та письмове
опитування, поточний
контроль; тестовий
контроль; розв’язування
ситуаційних задач;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія»; ОСКІ.

ОК 50. Терапевтична
стоматологія

Лекція, пояснення;
інтерактивні методи (робота
в малих групах, мозковий
штурм), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання

Поточний контроль;
тематичий контроль
(контроль засвоєння
змістових модулів),
підсумковий контроль ―
слугує для перевірки й
оцінювання знань, умінь і
навичок з кожного розділу
навчальної дисципліни
шляхом тестування,
контролю теоретичних

індивідуальних завдань.

знань та практичних
навичок. Застосовуються
такі засоби діагностики
рівня підготовки студентів:
тестовий контроль;
розв’язування ситуаційних
задач; структуровані
письмові роботи;
структурований за
процедурою контроль
практичних навичок та
умінь відповідно до переліку
практичних навиків до
кожного заняття;
Підсумковий контроль –
екзамен. ЄДКІ: ліцензійний
тестовий іспит «Крок 2.
Стоматологія», ОСКІ.

ОК 49. Профілактика
стоматологічних
захворювань

Лекція, пояснення,
інструктаж; інтерактивні
методи (робота в малих
групах, мозковий штурм,
метод проектів, метод
«Прес»), імітаційно-рольова
гра, мультимедійна
презентація, ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування клінічних
ситуацій, методи контролю і
самоконтролю, робота на
фантомах; виконання
індивідуальних завдань.

Індивідуальне усне
опитування теоретичного
матеріалу або теоретична
співбесіда. Письмове
вирішення тестових
завдань, методи контролю і
самоконтролю.
Підсумковий контроль –
екзамен.

ОК 44. Медична
психологія

Вербальні, наочні; бліц
опитування; дискусії з
проблемних ситуацій;
реферативні виступи;
тестування в письмовій
формі;
виконання письмових
завдань, стендові доповіді.

Усний, письмовий; тестові
завдання, розв’язування
клінічних ситуацій, методи
контролю і самоконтролю.
Підсумковий контроль –
диференційований залік.

ОК 15. Гістологія,
цитологія та
ембріологія

Лекція,пояснення,
імітаційно-рольова гра,
мультимедійна презентація,
ілюстрування,
демонстрування, дискусія,
розв’язування ситуаційних
задач, методи контролю і
самоконтролю виконання
індивідуальних занять.

Тестовий контроль, усне
опитування, письмова
відповідь; контроль
засвоєння практичних
навичок (робота з
мікроскопом, діагностика
гістологічних препаратів,
електронних
мікрофотографій), екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 8. Медична
біологія

Словесні методи: лекція,
бесіда; Наочні методи:
ілюстрація, демонстрація;
Практичні методи:
виконання практичних
робіт та розв’язання
ситуаційних завдань для
вироблення вмінь та
навичок; Самостійна робота
студентів з осмислення й
засвоєння нового матеріалу;
Використання контрольнонавчальних комп’ютерних
програм з дисципліни;
Інноваційні методи
навчання: ділова гра, кейсметод.

Поточний контроль: Усне
опитування (фронтальне,
індивідуальне,
комбіноване), співбесіда.
Практична перевірка
сформованих професійних
умінь. Підсумковий
контроль з дисципліни:
Практична перевірка
сформованих професійних
вмінь. Стандартизований
тестовий контроль
(«відкриті» та «закриті»
тестові завдання).
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

ОК 14. Анатомія
людини

Лекції, практичні заняття з
використанням усного та
письмового опитування
(базового та кінцевого
рівня), комп’ютерних тестів

Комп’ютерні тести,
розв’язування ситуаційних
задач, контроль практичних
навичок. Методи усного
контролю і самоконтролю,

(формату А для підготовки
до ліцензійного
інтегрованого іспиту КРОК
1), розв’язування
ситуаційних задач, контроль
практичних навичок на
анатомічних препаратів;
демонстрація на
анатомічних препаратах
будови та топографоанатомічних
взаємовідносин органів і
систем органів людини;
розв’язування ситуаційних
задач; робота з німими
картами; робота з 3Дмоделями; робота в онлайнконструкторах та 3Датласах.

екзамен.
ЄДКІ (Інтегрований
тестовий іспит «Крок 1» та
іспит з англійської мови
професійного спрямування).

