
ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ № З

засідання
робочої групи для розроблення освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

24 лютого 2021 року. м. Київ

ПРИСУТНІ:

Керівник робочої групи:, професор кафедри стоматології, д.м.н., професор Куц 
П.В.;
Члени робочої групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Криничко Л.Р. -  асистент кафедри стоматології, к.м.н.

ЗАПРОШЕНІ:
Д.м.н., професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н.,
професор Боброва В.І.; к.філ.н. Дударенко Л.В., д.м.н., професор Бабенков Г.Д., 
д.м., професор Кулигіна В.M., к.м.н. Колосова К.Ю.
Члени групи забезпечення спеціальності 221 «Стоматологія». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про досягнення результатів навчання, визначених ОПП зі спеціальності 221 
«Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти (Доповідач: Куц П.В.).
2. Про визначення програмних результатів навчання, що відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня 
(Доповідач: Криничко Л.Р.).
3.Про різне.
По першому питанню :
СЛУХАЛИ: керівника робочої групи, гаранта освітньої програми зі
спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, д.м.н., професора Куца П.В.про те, 
що другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій для навчання 
впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору 
вищої освіти згідно гі.8 наказу МОН України від 25.01.2021 №102 «Про 
затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 
них, зразка академічної довідки» і передбачає здобуття здобувачем теоретичних



знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання 
комплексних проблем у галузі охорони здоров»я. Зміст ОПП за спеціальністю 
«Стоматологія» сприяє досягненню програмних результатів навчання шляхом 
вивчення освітніх компонентів, які дають змогу набути здобувачам вищої 
освіти основних компетентностей. Фахові компетентності, програмні 
результати навчання в ОГІГІ за спеціальністю «Стоматологія» вказані на 
спроможності планувати та втілювати профілактичні заходи щодо подолання 
захворювань серед населення для запобігання розповсюдження різних 
захворювань.

УХВАЛИЛИ: Врахувати всі пропозиції та зауваження і внести відповідні 
корективи до ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
По другому питанню :
СЛУХАЛИ: члена робочої групи, к.м.н. Криничко Л.Р. про визначення
програмних результатів навчання, що відповідають вимогам Національної 
рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. Але програмні 
результати навчання, визначені ОГІП за спеціальністю «Стоматологія» були 
розроблені на підставі компетентностей, якими повинен володіти здобувач, а 
саме: вміння розв’язувати складні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у галузі охорони здоров’я, що передбачає застосування теорій та методів 
дослідження, діагностики, лікування та профілактики, забезпечення умов 
громадського здоров’я. Зазначені програмні результати навчання відповідають 
вимогам 7 рівню Національної рамки кваліфікацій для навчання впродовж 
життя та другому циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти відповідно до гі.8 наказу МОН України від 25.01.2021 №102 «Про 
затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 
них, зразка академічної довідки».
УХВАЛИЛИ: Відповідно до п.8 наказу МОН України від 25.01.2021 №102 
«Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та 
додатка до них, зразка академічної довідки» зазначити всі програмні результати 
навчання, які відповідатимуть 7 рівню Національної рамки кваліфікацій для 
навчання впродовж життя та другому циклу Рамки кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти.

Керівник проектної групи,
професор кафедри стоматології, 
д.м.н., професор Куц П.В.



ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ № 2
робочої групи для розроблення освітньо-професійної програми зі спеціальності 

221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти 

25 листопада 2020 року. м. Київ

ПРИСУТНІ:
Керівник робочої групи: професор кафедри стоматології, д.м.н., професор Куц 
П.В.;
Члени робочої групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Криничко Л.Р. -  асистент кафедри стоматології, к.м.н.
ЗАПРОШЕНІ:
Д.м.н., професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н.,

професор Боброва В.І.; к.філ.н. Дударенко Л.В., д.м.н., професор Бабенков Г.Д., 
д.м., професор Кулигіна В.М., к.м.н. Колосова К.Ю.
Стейкхолдери: головний лікар КМПБ № 5, к.м.н., доцент кафедри акушерства і 
гінекології післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця Говсєєв Д.О., 
директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я 
людини», д.м.н., професор Чермак 1.1., головний лікар КМКЛ № 1 Іванько О.В., 
д.м.н., професор Куц П.В., к.м.н. Криничко Л.Р.
Представники органів студентської ради: Ельхаріді Хоссам Ельдін Айман 
Хассан, спеціальність 221 «Стоматологія».
Члени групи забезпечення спеціальності 221 «Стоматологія».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про зміни в формуванні робочих груп для розроблення ОПП зі спеціальності
221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти та складу груп забезпечення 
спеціальності. (Доповідач: Куц П.В.).
2.Про вдосконалення та внесення змін до ОПП зі спеціальності 221 
«Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти. (Доповідач: Куц П.В.).
3.Про різне.
По першому питанню :
СЛУХАЛИ: керівника робочої групи, гаранта освітньої програми зі
спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, д.м.н., професора Куца П.В. про 
те, що в зв’язку з кадровими змінами в Академії були внесені зміни в склад 
робочої групи та групи забезпечення спеціальності 221 «Стоматологія». Тому 
виникла необхідність внести зміни щодо складу робочої групи розроблення 
ОПП та необхідності вдосконалення ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія»



галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.
УХВАЛИЛИ: засідання робочої групи та групи забезпечення спеціальності 
проводити одночасно, враховуючи пропозиції та зауваження всіх членів цих 
груп.

По другому питанню :
СЛУХАЛИ: керівника робочої групи, гаранта освітньої програми зі
спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, д.м.н., професора Куца П.В. про 
вдосконалення та внесення змін до ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.
ВИСТУПИЛИ: к.м.н. Колосова К.Ю., висловила свої побажання щодо внесення 
в професійні компетентності, найбільш відповідних з врахуванням сучасних 
вимог роботодавців до вирішення практичних та наукових питань. 
ВИСТУПИЛИ: д.м.н., доцента Верголяс М.Р. з пропозиціями щодо розширення 
списку дисциплін за вибором студента та об’єднати їх в 4 вибіркових блоки 
(соціально-гуманітарного спрямування, фундаментального спрямування, 
професійного спрямування та практичного спрямування).
УХВАЛИЛИ: Врахувати всі пропозиції та зауваження і внести відповідні 
корективи до ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Керівник проектної групи,
професор кафедри стоматології, 
д.м.н., професор л Куй П.В.

У



ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ № 1

засідання
робочої групи для розроблення освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

29 травня 2020 року. м. Київ

ПРИСУТНІ:

Керівник робочої групи:, професор кафедри стоматології, д.м.н., професор Куц 
П.В.;
Члени робочої групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
ГІруднікова А.ГІ. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент.

ЗАПРОШЕНІ:
Д.м.н., професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н.,
професор Боброва В.І.; к.філ.н. Дударенко Л.В., д.м.н., професор Бабенков Г.Д., 
д.м., професор Кулигіна В.М., к.м.н. Колосова К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про особливості ОПГТ зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
(Доповідач: Куц П.В.).
2.Про врахування галузевого та регіонального контексту під час формулювання 
цілей та програмних результатів навчання ОП. (Доповідач: Гарляускайте І.Ю.).
3.Про різне.
По першому питанню :
СЛУХАЛИ: керівника робочої групи д.м.н., професора Куца П.В. про 
особливості ОПП зі спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ: к.м.н. Колосова К.Ю. вказала на те, що особливостями ОПП за 
спеціальністю «Стоматологія» є: практичні заняття на кафедрах Академії, 
клінічних базах, під час яких надається можливість оволодіння сучасними 
профілактичними та лікувально-діагностичними технологіями. Поєднання 
сучасного матеріально-технічного забезпечення кафедр, клінічних баз та 
професійний методологічний підхід до викладання основних фахових 
дисциплін на засадах доказової медицини дають змогу здійснювати якісну



підготовку кваліфікованого фахівця за спеціальністю «Стоматологія» галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я».
УХВАЛИЛИ: Внести відповідні корективи в ОПП щодо викладання фахових 
дисциплін з професійним методологічним підходом на основі сучасного 
матеріально-технічного забезпечення.

По другому питанню :
СЛУХАЛИ: члена робочої групи к.м.н., доцента Гарляускайте І.Ю. про 
врахування галузевого та регіонального контексту під час формулювання цілей 
та програмних результатів навчання ОПП. Під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання за ОПП необхідно враховувати галузевий та 
регіональний контекст шляхом поглибленого вивчення дисциплін професійної 
підготовки через міждисциплінарний зв’язок, адаптацію здобувачів вищої 
освіти до умов практичної діяльності, реалізацію системи відпрацювання 
мануальних навичок на практичних заняттях, в тому числі, на клінічних базах. 
ВИСТУПИЛИ: д.м., професор Кулигіна В.М. про те, що галузеві контексти 
ОПП за спецільністю «Стоматологія» повинні відображати особливості та 
вимоги різних напрямів стоматології (терапевтична стоматологія, хірургічна 
стоматологія, ортопедична стоматологія та інші), що знаходять підтвердження 
у питаннях змісту, формах і методах теоретичної та практичної підготовки. 
Практична підготовка повинна здійснюватись в умовах максимально 
наближених до реальних умов праці, з урахуванням галузевих та регіональних 
контекстів, зокрема: застосовування форм, методів санітарно-просвітницької 
роботи та використовування їх для гігієнічного навчання з урахуванням 
особливостей регіону, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що 
потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, 
лабораторних та інструментальних досліджень, медичних досліджень, 
впровадження сучасних методів профілактики, діагностування та лікування 
захворювань, що регламентуються відповідними нормативно-правовими 
документами (алгоритмом дій, протоколами тощо) у кожному окремому 
регіоні.

УХВАЛИЛИ: Доручити д.м.н., професору Кулигіній В.П. підготовити
пропозиції щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання 
ОПП зі спеціальності 2 2 1 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Керівник проектної групи,
професор кафедри стоматології, 
д.м.н., професор Куц П.В.



ІІВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ № 4

засідання проектної групи, 
відповідальної за розробку освітньої програми 

за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

25 вересня 2019 року. м. Київ

ПРИСУТНІ:
Керівник проектної групи : завідувач кафедри стоматології, д.м.н., професор 
Кулигіна В.M.;
Члени проектної групи:
Гарляускайте 1.10. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Пруднікова А.П. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент.

ЗАПРОШЕНІ:
Завідувачі кафедр: к.філ.н. Дударенко JI.B., к.б.н., доцент Верголяс М.Р.; д.м.н., 
професор Гончарук 0 .0 . ; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н., професор 
Боброва В.І.
В.о.начальника навчально-методичного відділу : Лазарєва Г.Р.
Стейкхолдери: головний лікар КМПБ № 5, к.м.н., доцент кафедри акушерства і 
гінекології післядипломної освіти НМУ ім. 0 .0 .  Богомольця Говсєєв Д.О., 
директор КНГІ «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я 
людини», д.м.н., професор Чермак 1.1., головний лікар КМКЛ № 1 Іванько О.В., 
д.м.н., професор Куц ГІ.В., к.м.н. Криничко Л.Р.
Представники органів студентської ради: Ельхаріді Хоссам Ельдін Айман 
Хассан, спеціальність 221 «Стоматологія».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .ГІро забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувача вищої освіти? (Доповідач: Кулигіна В.М.)
2.ГІро інтереси та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів), що були 
враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП. 
(Доповідач: Гарляускайте І.Ю.)
3.Про цілі та програмні результати навчання ОП, що відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці. (Доповідач: Пруднікова А.П.)
4.Різне.

По першому питанню:



По першому питанню:
СЛУХАЛИ: керівника проектної групи - завідувача кафедри стоматології, 
д.м.н., професора Кулигіну В.М. про забезпечення можливості формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти. Про систему 
можливості вибору студентами дисциплін з Циклу вибіркових дисциплін 
навчального плану також через індивідуальні навчальні плани студентів, 
перелік яких, місце їх у робочому навчальному плані, форми їх вивчення 
(аудиторна чи самостійна) та форми їх атестації визначаються Вченою радою 
Академії у відповідності до «Положення про організацію освітнього 
процесу». І- зазначила про те, що індивідуальні навчальні плани
складаються на кожний навчальний рік і містять інформацію про перелік і 
послідовність вивчення навчальних дисциплін і проходження практик, обсяг 
навчального навантаження за всіма видами навчальної діяльності, види та 
строки підсумкового семестрового контролю та атестації.

УХВАЛИЛИ:
Внести відповідні корективи до освітньо-професійної програми щодо 
забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачами вищої освіти.
По другому питанню:
СЛУХАЛИ: Гарляускайте І.Ю. -  доцента кафедри стоматології, к.м.н., 
доцент із пропозицією про те, що інтереси, зауваження, потреби 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) мають бути враховані під час 
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП, і 
відображатися в програмних результатах навчання. Нагадав про те, що 
зворотній зв’язок з роботодавцями здійснюється на підставі проведення 
щорічних спільних заходів: круглих столів, тренінгів професійної
майстерності, майстер-класів, укладених угод про співпрацю, опитувань. Ці 
фактори дають можливість орієнтувати майбутніх фахівців на практичну 
підготовку сучасних лікарів-стоматологів, які мають клінічне мислення, 
ініціативні та здатні до швидкої адаптації в сучасних умовах із застосуванням 
новітніх методик і технологій надання стоматологічних послуг на якісно 
новому пацієнт-орієнтованому рівні.
ВИСТУПИЛИ: директор КНП «Київський міський медичний центр
«Академія здоров’я людини», д.м.н., професор Чермак 1.1, із доповненням до 
попереднього виступу про те, що зацікавленість стейкхолдерів (груп впливу) 
полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та 
зацікавлених сторін, а також структурних підрозділів для сконцентрованої 
роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки



УХВАЛИЛИ:
Врахувати під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 
ОГІ інтереси та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів).
По третьому питанню:
СЛУХАЛИ: завідувача кафедри внутрішньої медицини з курсом
ендокринології, д.м.н., професора Мойсеєнко В.О. про цілі та програмні 
результати навчання ОП, що відбивають тенденції розвитку спеціальності та 
ринку праці.

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри хірургічних хвороб з курсом неврології та 
нейрохірургії, д.м.н., професор Гончарук О.О. про те, що цілі і програмні 
результати навчання чітко відбивають інноваційну орієнтованість ОПП за 
спеціальностю «Стоматологія». У процесі розробки ОПП були враховані 
пропозиції стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти, що стосуються питань 
розвитку стоматології і дозволяють визначити відповідні цілі, які передусім 
відображаються в компетентностях випускників, та програмних результатах 
навчання. Особливості новітніх тенденцій розвитку спеціальності 221 
«Стоматологія» повинні враховуватись під час щорічного перегляду програм 
навчальних дисциплін з огляду на відповідність їх змісту науковим 
досягненням і сучасним практикам у даній галузі. Врахування сучасних 
тенденцій розвитку спеціальності на ринку праці дозволяє підготовити 
висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, 
здатних до науково-дослідницької, науково-організаційної, практичної 
діяльності у галузі охорони здоров’я.
УХВАЛИЛИ: орієнтувати майбутніх фахівців на практичну підготовку
сучасних лікарів-стоматологів, які мають клінічне мислення, ініціативні та 
здатні до швидкої адаптації в сучасних умовах із застосуванням новітніх 
методик і технологій надання стоматологічних послуг на якісно новому 
пацієнт-орієнтованому рівні.

Керівник проектної групи,
завідувач кафедри стоматології,
д.м.н., професор Кулигіна В.М.



ІТВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

ПРОТОКОЛ № З

засідання проектної групи, 
відповідальної за розробку освітньої програми 

за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

24 квітня 2019 року м. Київ

Керівник проектної групи : завідувач кафедри стоматології, д.м.н., професор 
Кулигіна В.M.;
Члени проектної групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Пруднікова А.ГІ. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент.

ЗАПРОШЕНІ:
Завідувачі кафедр: к.філ.н. Дударенко Л.В., к.б.н., доцент Верголяс М.Р.; д.м.н., 
професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н., професор 
Боброва В.І.
В.о.начальника навчально-методичного відділу : Лазарєва Г.Р.
Голова студради: Поліщук Н.Б.
Стейкхолдери: головний лікар КМПБ № 5, к.м.н., доцент кафедри акушерства і 
гінекології післядигіломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця Говсєєв Д.О., 
директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я 
людини», д.м.н., професор Чермак 1.1., головний лікар КМКЛ № 1 Іванько О.В., 
д.м.н., професор Куц П.В., к.м.н. Криничко Л.Р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Про форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів. (Доповідач: Лазарєва Г.Р.)
2.Про критерії перегляду ОГІП.(Доповідач: Кулигіна В.M.).
3.Про можливості досягнення визначених ОПП цілей та програмних 
результатів навчання. (Доповідач: КуцП.В.)
4. Різне.

По першому питанню:
СЛУХАЛИ: в.о. начальника навчально-методичного відділу Лазарєву Г.Р. з 
інформацією про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Наголосила на тому, що згідно з



По першому питанню:
СЛУХАЛИ: в.о. начальника навчально-методичного відділу Лазареву Г.Р. з 
інформацією про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Наголосила на тому, що 
згідно з матрицею відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів, методів навчання та оцінювання в 01111 за спеціальністю 221 
«Стоматологія» використовуються такі методи контролю, як: усне та 
письмове опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням 
індивідуальних завдань, тестування, самоконтроль, підсумковий модульний 
контроль, іспит* чи залік, інтегрований іспит КРОК 1; КРОК 2 
«Стоматологія», ОСКІ. Також, зауважила на тому, що під час практичних 
занять, у процесі проходження здобувачами вищої освіти практик, 
здійснюється перевірка виконання індивідуальних завдань, контроль 
оволодіння системою практичних професійних умінь та навичок студентами. 
Нагадала на тому, що методи самооцінки студентами передбачають критичне 
ставлення до своїх здібностей та можливостей, об’єктивно оцінити досягнуті 
результати. Підсумковий модульний контроль, залік чи іспит складають 
студенти за екзаменаційними білетами, у формі тестування або співбесіди.

УХВАЛИЛИ:
Перераховані форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти використати при розробленні ОПП.

По другому питанню:
СЛУХАЛИ: керівника проектної групи - завідувача кафедри стоматології, 
д.м.н., професора Кулигіну В.М. із повідомленням про те, що критерії 
перегляду ОП формулюються за результатами зворотного зв’язку з науково- 
педагогічними працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями та 
аналізу попиту, пропозицій на ринку праці, прогнозування розвитку галузі та 
потреб суспільства. Процедура перегляду ОПП включає: експертне 
оцінювання актуальності змісту, підготовленості випускників до професійної 
діяльності представниками роботодавців; оцінювання якості організації 
освітнього процесу здобувачами вищої освіти, моніторинг результатів 
навчання здобувачів; оцінювання актуальності змісту ОПП, відповідності 
найновішим дослідженням галузі охорони здоров’я, змінам потреб 
суспільства; узагальнення та оперативне реагування на поточну інформацію 
щодо змісту ОПП, проблемних ситуацій, порушень щодо реалізації змісту 
ОПГІ; визначення ефективності процедур оцінювання здобувачів, очікувань, 
потреб та задоволеності здобувачів змістом ОПП; оцінювання освітнього 
середовища.



УХВАЛИЛИ:
Винести на засідання Вченої ради критерії щодо перегляду ОПП.

По третьому питанню:
СЛУХАЛИ: директора ТОВ «Дент Лаунж» Куца П.В. з інформацією про те, 
що практичну і клінічну підготовку здобувачів вищої освіти в Академії 
забезпечують клінічні бази, з якими укладені договори про співпрацю (КНП 
«КММЦ «Академія здоров’я людини», Київська міська клінічна лікарня № 1, 
Київська міська клінічна лікарня №4 та інші), завдяки чому, студенти мають 
можливість користуватися необхідним для освітнього процесу обладнанням 
зазначених клінічних баз та мають безкоштовний доступ до відповідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, 
викладацької та/або науково-дослідної діяльності в межах ОПП.

Винести на розгляд Вченої ради питання щодо збільшення можливостей 
практичної і клінічної підготовки здобувачів вищої освіти в Академії в 
розрізі співпраці і з іншими лікувальними закладами міста.

Керівник проектної групи,
завідувач кафедри стоматології,

УХВАЛИЛИ:

д.м.н., професор Кулигіна В.М.



ПРОТОКОЛ № 2

засідання проектної групи, 
відповідальної за розробку освітньої програми 

за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

23 січня 2019 року м. Київ

ПРИСУТНІ: .
Керівник проектної групи : завідувач кафедри стоматології, д.м.н., професор 
Кулигіна В.M.;
Члени проектної групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Пруднікова А.П. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент.
ЗАПРОШЕНІ:
Завідувачі кафедр: к.філ.н. Дударенко JI.B., к.б.н., доцент Верголяс М.Р.; д.м.н., 
професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н., професор 
Боброва В.І.
В. о.начальника навчально-методичного відділу : Лазарєва Г.Р.
Голова студради: Поліщук Н.Б.
ВІДСУТНІ:
Завідувач кафедри внутрішньої медицини з курсом ендокринології, д.м.н., 
професор Мойсеєнко В.О.; доцент кафедри соціальної медицини та 
профілактичної медицини, к.м.н., доцент БуцькаЛ.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про актуальність ОПП для здобувачів вищої освіти другого

(магістерського) рівня за спеціальністю 221 «Стоматологія» та наявність 
ресурсів для реалізації зазначеної ОПП.

(Доповідач: Кулигіна В.М.)
2. Про пропозиції щодо освітнього змісту ОПП та освітніх компонентів 

навчального плану.
(Доповідач: Пруднікова А.П.)

3. Різне.
По першому питанню:
СЛУХАЛИ: керівника проектної групи - завідувача кафедри стоматології, 
д.м.н., професора Кулигіну В.М. з інформацією про актуальність ОПП для 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 221 
«Стоматологія». Освітньо-професійна програма -  система освітніх компонентів 
на другому (магістерському) рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
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програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 
очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти для застосовування 
набутих знань, вмінь, навичок, розуміння сутності загальної, професійної та 
практичної підготовки.
ВИСТУПИЛИ:

- завідувач кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб, д.м.н., 
професор, Боброва В.І., яка довела до відома всіх присутніх інформацію про те, 
що метою ОПП має стати можливість формування у здобувачів вищої освіти 
здатності застосовувати набуті знання, вміння, навички, розуміння сутності 
загальної, професійної та практичної підготовки для вирішення типових 
завдань діяльності лікаря;

-доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент Пруднікова А .П .- нагадала всім 
присутнім про те, що типовими завданнями діяльності майбутнього лікаря- 
стоматолога мають бути визначені ОПП переліки синдромів і симптомів 
стоматологічних захворювань, фізіологічних станів і соматичних захворювань, 
що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, 
лабораторних та інструментальних досліджень, медичних і стоматологічних 
маніпуляцій.
УХВАЛИЛИ:
Визначити метою ОПП за спеціальністю 221 «Стоматологія» - формування 
здатності застосовувати набуті знання, вміння, навички, розуміння сутності 
загальної, професійної та практичної підготовки для вирішення типових 
завдань діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я на відповідній 
посаді, сферу застосування яких передбачено визначеними переліками 
синдромів і симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, 
фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої 
тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та 
інструментальних досліджень, медичних і стоматологічних маніпуляцій.

По другому питанню:
СЛУХАЛИ: члена проектної групи - доцент кафедри стоматології, к.м.н., 
доцент Пруднікову А.П. із пропозиціями щодо освітнього змісту ОПП та 
критеріїв до освітніх компонентів навчального плану.
ВИСТУПИЛИ: в.о.начальника навчально-методичного відділу Лазарєва Г.Р.- 
розповіла про освітній зміст ОПП було запропоновано ввести до навчального 
плану 51 освітній компонент, що прирівнюється до 287 кредитів, та нагадала 
про те, що на вибіркові дисципліни відводиться 13 кредити, а загальна кількість



кредитів за 5 років навчання лікарів -магістрів з спеціальності 221 
«Стоматологія» повинна становити 300 кредитів.
УХВАЛИЛИ:

1. Винести на засідання Вченої ради розроблений освітній зміст ОПП за 
спеціальністю «Медицина» та освітні компоненти навчального плану.

Керівник проектної групи,
завідувач кафедри стоматології, 
д.м.н., професор Кулигіна В.М.



ПРОТОКОЛ № 1

засідання проектної групи, 
відповідальної за розробку освітньої програми 

за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

24 жовтня 2018 року м. Київ

ПРИСУТНІ:
Керівник проектної групи: завідувач кафедри стоматології, д.м.н., професор 
Кулигіна В.M.;
Члени проектної групи:
Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент;
Пруднікова А.П. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент.

ЗАПРОШЕНІ:
Завідувачі кафедр: к.філ.н. Дударенко Л.В., к.б.н., доцент Верголяс М.Р.; д.м.н., 
професор Гончарук О.О.; д.м.н., професор Мойсеєнко В.О.; д.м.н., професор 
Боброва В.І.
Голова студради: Поліщук Н.Б.
ВІДСУТНІ:
Декан медичного факультету, к.пед.н. Щербакова A.B., доцент кафедри 
соціальної медицини та профілактичної медицини, к.м.н., доцент БуцькаЛ.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Про завдання проектної групи відповідальної за розробку освітньої програми 
за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.(Доповідач: Кулигіна В.М.)
2.Про етапи розроблення ОП для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за спеціальністю 221 «Стоматологія». (Доповідач: 
Кулигіна В.М.)
3.Різне.

По першому питанню:
СЛУХАЛИ: керівника проектної групи - завідувача кафедри стоматології, 
д.м.н., професора Кулигіну В.М. з інформацією про завдання проектної групи, 
відповідальної за впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 221 
«Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ: Гарляускайте І.Ю. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент 
з інформацією про основні завдання розроблення ОПП для здобувачів вищої 
освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 221 «Стоматологія», про 
завдання аналізу актуальності ОП та оцінювання достатності для цього наявних
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завдання аналізу актуальності ОП та оцінювання достатності для цього наявних 
матеріально-технічних, кадрових та інших ресурсів випусковими кафедрами та 
медичного факультету.

УХВАЛИЛИ:
Доручити членам проектної групи сумісно з випусковими кафедрами за 
спеціальністю 221 «Стоматологія» здійснити аналіз актуальності ОП та оцінити 
достатність наявних ресурсів для реалізації зазначеної ОП.

По другому питанню:
СЛУХАЛИ: керівника проектної групи - завідувача кафедри стоматології, 
д.м.н., професора Кулигіну В.М. з інформацією про етапи розроблення ОШ І 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
221 «Стоматологія».
ВИСТУПИЛИ:
- завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.філ..н. Дударенко 
Л.В. із пропозицією щодо ознайомлення всіх присутніх із наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 року № 600 «Про 
затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення 
стандартів вищої освіти», в якому стандарт вищої освіти визначає наступні 
вимоги до освітньої програми:
- обсяг кредитів СКТС, необхідний для здобуття другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 221 «Стоматологія»;
- перелік компетентностей випускника;
- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання;
- форми атестації здобувачів вищої освіти;
- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).

- голова студентської ради Поліщук Н.Б. з інформацією про реформування 
медичної освіти в Україні, з урахуванням якої в Академії необхідно оновлювати 
кадровий потенціал, шляхом впровадження дієвих механізмів професійної 
атестації за відповідними спеціальностями в галузі знань охорони здоров’я, 
наголосивши на тому, що освітні програми мають відповідати найновішим 
здобуткам стоматології, зауваживши на те, що від майбутніх лікарів залежать 
людські життя, тому вони мають навчатися за високими стандартами, які 
бажано розробляти з урахуванням міжнародних рекомендацій.

- Пруднікова А.П. -  доцент кафедри стоматології, к.м.н., доцент звернулась до 
всіх присутніх із пропозицією щодо впровадження освітньої діяльності за



спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти та розроблення ОПП в Академії.

УХВАЛИЛИ:
1.Доручити доценту кафедри стоматології, к.м.н., доценту Прудніковій А.П. 
підготувати пропозиції щодо освітнього змісту ОП та освітніх компонентів 
навчального плану.
2. Деканату медичного факультету провести анкетування серед здобувачів 
вищої освіти з метою з ’ясування їхньої думки щодо оновлення освітніх 
компонентів в навчальному плані за спеціальністю 221 «Стоматологія».

Керівник проектної групи,
завідувач кафедри стоматології, 
д.м.н., професор Кулигіна В.М.


