
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
221 «СТОМАТОЛОГІЯ»

Другого (магістерського ) рівня вищої освіти
галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Освітня кваліфікація : Магістр стоматології
Професійна кваліфікація: Лікар-стоматолог.

ЗАТВЕРДЖЕН ЕНОЮ РАДОЮ ТОВ «ЛМІ»
Голова вченої ради

П проф. Регеда М.С.

(протокол № Івід 30.08.2019)

ЛЬВІВ 2019 р.



Профіль освітньої програми зі спеціальності 221 «Стоматологія» 

 

1 – Загальна інформація  

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «Львівський медичний інститут»  

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу  

Ступінь освіти – магістр.  

Кваліфікація освітня – Магістр стоматології 

 Кваліфікація професійна – Лікар-стоматолог 

Кваліфікація в дипломі – Магістр стоматології. Лікар-

стоматолог.   

Офіційна назва 

освітньої програми  

Освітньо-професійна програма другого рівня вищої 

освіти з підготовки магістрів зі спеціальності 221 

«Стоматологія»  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми  

Диплом магістра, одиничний, 300 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 5 років 

Наявність 

акредитації  

Акредитація надається національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти України.  

Період акредитації впродовж 5 років з вересня 2016 року  

Цикл/рівень  

  

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA –другий цикл, ЕQF-

LLL – 7 рівень  

Передумови  Вимоги щодо попередньої освіти:  

повна загальна середня освіта за результатами 

сертифікатів ЗНО; або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодший бакалавра з відповідної спеціальності 

медичного спрямування на підставі результатів 

вступних іспитів.  

Мова(и) викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми  

Термін дії освітньої програми до вересня 2021 року  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення  

опису освітньої 

програми  

 

 

www.medinstytut.lviv.ua 
 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik-MDalLrmAhVJlosKHQhTCAkQFjAAegQIGRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.medinstytut.lviv.ua%2F&usg=AOvVaw1xv-YWQe1Q8zh5uQItEXau
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik-MDalLrmAhVJlosKHQhTCAkQFjAAegQIGRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.medinstytut.lviv.ua%2F&usg=AOvVaw1xv-YWQe1Q8zh5uQItEXau
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik-MDalLrmAhVJlosKHQhTCAkQFjAAegQIGRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.medinstytut.lviv.ua%2F&usg=AOvVaw1xv-YWQe1Q8zh5uQItEXau
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik-MDalLrmAhVJlosKHQhTCAkQFjAAegQIGRAD&url=http%3A%2F%2Fwww.medinstytut.lviv.ua%2F&usg=AOvVaw1xv-YWQe1Q8zh5uQItEXau


2 – Мета освітньої програми  

Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та 

розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога в галузі 

охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена 

визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, 

стоматологічних захворювань, фізіологічних станів та соматичних 

захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, 

невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних 

та стоматологічних маніпуляцій. 

3 - Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)  

Спеціальність 221 Стоматологія, Галузь знань 22 

Охорона здоровʼя, мультидисциплінарний.  

Об’єктами вивчення є: захворювання зубо-щелепового 

апарату одонтогенного та неодонтогенного походження, 

їх етіологія, діагностика, лікування та профілактика. 

Цілі навчання: формування здатності застосовувати 

набуті знання, уміння, навички та розуміння з 

гуманітарних, фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач 

діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я 

на відповідній посаді, сфера застосування яких 

передбачена визначеними переліками синдромів та 

симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, 

фізіологічних станів та соматичних захворювань, що 

потребують особливої тактики ведення пацієнтів, 

невідкладних станів, лабораторних та інструментальних 

досліджень, медичних та стоматологічних маніпуляцій. 

Теоретичний зміст предметної області: складають 

навчальні нормативні та вибіркові дисципліни циклів 

загальної та професійної підготовки. 

Методи, методики, технології та інструменти: 

випускник повинен володіти професійними знаннями та 

вміти здійснювати діагностичний процес, визначати 

провідні симптоми та синдроми, визначати попередній 

діагноз, проводити диференційну діагностику, під 

контролем лікаря-керівника формулювати остаточний 

клінічний діагноз стоматологічних захворювань (за 

списком 2), знати принципи лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань, проводити лікування 

основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1) 



шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами. 

Інструменти: здобувач вищої освіти за ступенем Магістр 

за спеціальністю «Стоматологія» повинен 

використовувати сучасні діагностичні, лікувальні засоби,   

предмети та прилади для проведення фахової 

діяльності. 

Орієнтація освітньої 

програми  

Випускник повинен володіти професійними знаннями та 

вміти здійснювати діагностичний процес, визначати 

провідні симптоми та синдроми, визначати попередній 

діагноз, проводити диференційну діагностику, під 

контролем лікаря-керівника формулювати остаточний 

клінічний діагноз стоматологічних захворювань (за 

списком 2), знати принципи лікування та профілактики 

стоматологічних захворювань, проводити лікування 

основних стоматологічних захворювань (за списком 2.1) 

шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та 

спеціалізації  

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 

фахівців-стоматологів високого рівня, які володіють 

актуальними знаннями і практичними навичками, вміють 

здійснювати діагностичний процес, визначати провідні 

симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, 

проводити диференційну діагностику, під контролем 

лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний 

діагноз стоматологічних захворювань, знати принципи 

лікування та профілактики стоматологічних 

захворювань, проводити лікування основних 

стоматологічних захворювань шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами. 

Особливості 

програми  

Програма базується на сучасних наукових результатах і 

засадах доказової медицини у сфері стоматологічної 

допомоги. Програма забезпечує набуття високого рівня 

знань та навичок, здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі охорони здоров’я за спеціальністю 

«Стоматологія» у професійній діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень і/або 

здійснення інновацій. 

4 – Придатність випускників  до 

працевлаштування та подальшого 

навчання  



Придатність до 

працевлаштування  

Фахівець підготовлений до роботи за КВЕД ДК 

009:2010: 

Секція Q. Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 

Розділ 86. Охорона здоров’я 

Група 86.2 Медицина та стоматологічна практика 

Клас 86.23 Стоматологічна практика 

Після закінчення навчання за освітньою-професійною 

програмою спеціальності «Стоматологія» фахівець 

здатний виконувати професійну роботу: 

лікар-інтерн (код КП – 3229), 

лікар-стажист (код КП - 3221); 

може вступати на програми післядипломної освіти 

(інтернатура, резидентура), де здійснюється підготовка 

за освітніми програмами підготовки лікаря-стоматолога. 

Після підготовки в інтернатурі, резидентурі фахівцю 

присвоюється кваліфікація – лікар-стоматолог, який 

здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну 

роботу і може займати відповідну лікарську посаду: 

2222.2 Лікар-стоматолог 

Після закінчення інтернатури (резидентури) та 

присвоєння кваліфікації – лікар-стоматолог фахівці 

можуть пройти спеціалізацію та виконувати відповідну 

професійну роботу стоматолога певного фаху, який 

зазначений в чинному на даний час Національному 

класифікаторі України «Класифікатор професій», 

займати відповідну лікарську посаду. 

Подальше навчання  Після закінчення навчання за освітньою-професійною 

програмою спеціальності «Стоматологія» може вступати 

на програми післядипломної освіти (інтернатура, 

резидентура), де здійснюється підготовка за освітніми 

програмами підготовки лікаря-стоматолога. 

Після закінчення інтернатури, резидентури за 

спеціальністю «Стоматологія» фахівець має право: 

 пройти спеціалізацію та виконувати відповідну 

професійну роботу стоматолога певного фаху, який 

зазначений в чинному Національному класифікаторі 

України «Класифікатор професій», займати відповідну 

лікарську посаду; 

 продовжити навчання в аспірантурі за програмою 

здобуття ступеня доктора філософії; 

 набути іншу спеціальність, що дає можливість 



займати відповідну лікарську посаду, і виконувати 

відповідну професійну роботу. 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  

Компетентнісний, студентоцентрований, проблемо- 

орієнтований підходи та ініціативне самонавчання. 

Освітній процес здійснюється за такими формами: 

інтерактивні науково-пізнавальні лекції, практичні 

заняття в малих групах, самостійна робота, консультації 

з викладачами, написання історій хвороб, навчальні та 

виробничі практики. 

Оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень студента 

здійснюється за 200 бальною (180-200 – «відмінно», 

140 179 - «добре», 120- 139 – «задовільно», 0-119 – 

«незадовільно») і вербальною («зараховано», «не 

зараховано») системами, шкалою навчального закладу 

(від 0 до 200 балів), національною шкалою ECTS (A, B, 

C, D, E, FX, F). 

Поточне опитування, тестування знань, звіти про 

виконання практичної роботи, складання практичних 

навичок, презентації, звіти про практику, контрольні 

роботи, написання історій хвороб, написання наукових 

статей за результатами досліджень; 

Підсумковий контроль – заліки, диференційовані заліки, 

екзамени, ліцензійний іспит Крок 1; 

Підсумкова атестація – ліцензійний іспит Крок 2 

Стоматологія, практично-орієнтований державний іспит. 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність (ІК)  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

охорони здоров’я за спеціальністю «Стоматологія» у 

професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень і/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні  

компетентності (ЗК)  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтез. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 



так і письмово. 

ЗК 5. Здатність спілкуватись англійською мовою. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК7.Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 10. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

ЗК 12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК 14.Здатність реалізувати свої права та обов‘язки як 

члена суспільства, усвідомлюючи цінності громадського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій використовувати різні види та 

форми рухової активності  для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

Фахові 

компетентності  

спеціальності (ФК)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Спроможність збирати медичну інформацію про 

пацієнта і аналізувати клінічні данні.  

2. Спроможність інтерпретувати результати 

лабораторних та інструментальних досліджень.  

3. Спроможність діагностувати: визначати попередній,  

клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні 

стани.  

4. Спроможність планувати та проводити заходи із 

профілактики захворювань органів і тканин ротової 

порожнини та щелепно-лицевої області.  

5. Спроможність до проектування процесу надання 

медичної допомоги: визначати підходи, план, види та 



принципи лікування захворювань органів і тканин 

ротової порожнини та щелепнолицевої області.   

6. Спроможність визначати раціональний режим праці, 

відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань 

органів і тканин ротової порожнини та щелепно-лицевої 

області.  

7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із 

захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та 

щелепно-лицевої області з супутніми соматичними 

захворюваннями.  

8. Виконання медичних  та  стоматологічних 

маніпуляцій.  

9. Спроможність виконувати лікування основних 

захворювань органів і тканин ротової порожнини  та 

щелепно-лицевої області. 

10. Спроможність до організації та проведення 

лікувально-евакуаційних заходів.  

11. Спроможність до визначення тактики, методів та 

надання екстреної медичної допомоги.  

12. Спроможність до організації та проведення 

скринінгового обстеження в стоматології.  

13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров`я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне). 

14. Спроможність ведення нормативної медичної 

документації.   

15. Опрацювання державної, соціальної та медичної 

інформації.  

16. Спроможність до організації і проведення 

реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із 

захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛО.  

17. Спроможність до правового забезпечення власної 

професійної діяльності.  

18. Спроможність надавати домедичну допомогу за 

протоколами тактичної медицини.   

Додатково для освітньо-наукових програм:  

19. Лідерство у розробці та упроваджені інновацій і їх 

використанні у професійній діяльності.  



20. Спроможність  брати  участь  у 

 проведенні  наукових досліджень, узагальнювати та 

презентувати результати. 

21. Спроможність брати участь у різних формах наукової 

комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові 

публікації) в сфері стоматології та охорони здоров’я. 

7 – Програмні результати навчання (ПРН)  

  Результати навчання у когнітивній сфері. 

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). 

ПРН 2. Збирати інформацію про загальний стан 

пацієнта, 

оцінювати психомоторний та фізичний розвиток 

пацієнта, стан органів щелепно-лицевої ділянки, на 

підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень оцінювати інформацію щодо діагнозу (за 

списком 5). 

ПРН 3. Призначати та аналізувати додаткові 

(лабораторні, функціональні та/або інструментальні 

обстеження (засписком 5) пацієнтів із захворюваннями 

органів і тканин порожнини ротаі щелепно-лицевої 

ділянки для проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

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 лікаря- 

керівника в умовах лікувальної установи (за списком 

2.1). 

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). 

ПРН 6. Планувати та втілювати заходи профілактики 

стоматологічних захворювань серед населення для 

запобігання розповсюдження стоматологічних 

захворювань. 

ПРН 7. Аналізувати епідеміологічний стан та проводити 

заходи масової й індивідуальної, загальної та локальної 

медикаментозної та немедикаментозної профілактики 

стоматологічних захворювань. 

ПРН 8. Визначати підхід, план, вид та принцип лікування 

стоматологічнго захворювання (за списком 2) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

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. 

ПРН 10. Визначати тактику ведення стоматологічного 

пацієнта при соматичній патології (за списком 3) шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами. 

ПРН 11. Проводити лікування основних стоматологічних 

захворювань за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами під контролем лікаря-керівника в 

умовах лікувальної установи (за списком 2.1). 

ПРН 12. Організовувати проведення лікувально- 

евакуаційних заходів серед населення, 

військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у 

т.ч. воєнного стану, під час розгорнутих етапів медичної 

евакуації, з урахуванням існуючої системи лікувально- 

евакуаційного забезпечення. 

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). 

ПРН 14. Аналізувати та оцінювати державну, соціальну 

та медичну інформацію з використанням стандартних 

підходів та комп’ютерних інформаційних технологій. 

ПРН 15. Оцінювати вплив навколишнього середовища на 

стан здоров’я населення в умовах медичного закладу за 



стандартними методиками. 

Результати навчання в емоційній сфері. 

ПРН 16. Формувати цілі та визначати структуру 

особистої діяльності на підставі результату аналізу 

певних суспільних та особистих потреб. 

ПРН 17. Дотримуватися здорового способу життя, 

користуватися прийомами саморегуляції та 

самоконтролю. 

ПРН 18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності 

громадянськими правами, свободами та обов’язками, 

підвищувати загально-освітній культурний рівень. 

ПРН 19. Дотримуватися вимог етики, біоетики та 

деонтології у своїй фаховій діяльності. 

ПРН 20. Організовувати необхідний рівень 

індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких 

піклується) у разі виникнення типових небезпечних 

ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

Результати навчання у психомоторній сфері. 

ПРН 21. Виконувати медичні маніпуляції на підставі 

попереднього та/або остаточного клінічного діагнозу (за 

списками 2, 2.1) для різних верств населення та в різних 

умовах (за списком 6). 

ПРН 22. Виконувати медичні стоматологічні маніпуляції 

на підставі попереднього та/або остаточного клінічного 

діагнозу (за списками 2, 2.1) для різних верств населення 

та в різних умовах (за списком 7). 

ПРН 23. Виконувати маніпуляції надання екстреної 

медичної допомоги, використовуючи стандартні схеми, 

за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного 

стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за 

списками 6, 7). 
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