
Звіт

за результатами громадського обговорення проекту освітньо-наукової програми «Стоматологія», редакція 2020-03

Поточна редакція 
/висвітлення питання

Форма надання 
пропозицій

Пропозиції, що надійшли під час 
громадського обговорення

Рішення щодо 
пропозицій і 
обговорення

Остаточна редакція із 
урахування результатів 

обговорення та додатково 
внесених змін

Науково-педагогічні працівники

Розділ 6. Вимоги до 
системи внутрішнього 
забезпечення якості 
вищої освіти 
підрозділ Забезпечення 
наявності необхідних 
ресурсів для організації 
освітнього процесу, в 
тому числі самостійної 
роботи здобувачів

Наведено перелік 
навчально-практичних 
центрів для оволодіння 
практичними 
навичками та

Пропозиція в
громадському
обговоренні

Дідушко Оксана Миколаївна 
д.мед., професор, керівник 

міжкафедрального навчально- 
тренінгового симуляційного 

центру ОСКІ. 
Рекомендовано докторам 
філософії третього рівня освіти за 
спеціальністю "Стоматологія" з 
другого року навчання проводити 
удосконалення практичних 
навичок в міжкафедральному 
навчально-тренінговому 
симуляційному центрі ОСКІ 
згідно попередньо узгодженого 
графіка.

Схвалено в
повному
обсязі.

В ОНП «Стоматологія» 
розділ 6, підрозділ 
«Забезпечення наявності 
необхідних ресурсів для 
організації освітнього 
процесу, в тому числі 
самостійної роботи 
здобувачів» внесено 
навчально-тренінговий 
симуляційний центр ОСКІ.



вміннями.

Витяг
протоколу
засідання
кафедральних
зборів №9
14.06.22р.

від

Науково-педагогічні працівники 
кафедри стоматології 

післядипломної освіти 
Доцент Штурмак Василь 
Миколайович
Пропоную практичне заняття 
«Невідкладні стани в
стоматології. Надання
невідкладної допомоги при 
травмах ЩЛД» вибіркової 
компоненти дисциплін
професійної підготовки
«Інноваційні методи діагностики 
та лікування в стоматології» 
проводити в навчально- 
практичному центрі «Медицина 
катастроф та військова 
медицина».

Схвалено в
повному
обсязі.

Внести зміни до силабусу 
вибіркової компоненти 
«Інноваційні методи
діагностики та лікування в 
стоматології» щодо бази 
проведення практичного 
заняття «Невідкладні стани 
в стоматології. Надання 
невідкладної допомоги при 
травмах ЩЛД».
Внести заняття в графік 
роботи навчально-
практичного центру.



Гарант

Під час аналізу
проекту
ОНП

Внести до ОНП «Стоматологія» 
розділ 6. Вимоги до системи 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти» підрозділ 
«Дотримання академічної 
доброчесності як працівниками 
ЗВО, так і здобувачами. 
Запобігання та виявлення 
академічного плагіату» 
інформацію щодо наявності в 
університеті відкритого прямого 
доступу для здобувачів та 
наукових керівників до 
офіційного ліцензійного 
програмного забезпечення 
БітікеРІ^іагіз з перевірки на 
плагіат.

Схвалено в
повному
об’ємі.

Зміни внесені у розділ 6. 
Вимоги до системи 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти» 
підрозділ «Дотримання 
академічної доброчесності 
як працівниками ЗВО, так і 
здобувачами. Запобігання 
та виявлення академічного 
плагіату».
До процедур та заходів, що 
діють в ІФНМУ при 
навчанні на ОНП 
«Стоматологія» із метою 
забезпечення основних 
принципів дотримання 
академічної доброчесності 
до вказаних у програмі 
додано

впроваджено офіційне 
ліцензійне програмне 
забезпечення ЗіхікеР^іагіз 
з перевірки на плагіат.



Члени проектної групи

Розділ 9 «Академічна 
мобільність», підрозділ 
«Міжнародна кредитна 
мобільність»

Забезпечується 
відповідно до 
підписаних ІФНМУ 
міжнародних угод та 
меморандумів.

Під час аналізу 
проекту
онп

Ожоган Зіновій Романович 
д. мед. н., професор, завідувач 

кафедри ортопедичної 
стоматології

У профілі ОНП розділ 9 
«Академічна мобільність», 
підрозділ «Міжнародна кредитна 
мобільність» розширити 
інформацію про можливості 
забезпечення міжнародної 
кредитної та наукової 
мобільності між ІФНМУ та 
партнером/грантодавцем, 
відповідно до «Положення про 
порядок реалізації права на 
академічну мобільність учасників 
освітнього процесу Івано- 
Франківського національного 
медичного університету ІФНМУ» 
та «Стратегії інтернаціоналізації 
Івано-Франківського 
національного медичного 
університету на 2021-2026 рр.».

Схвалено в
повному
об’ємі.

Розділ 9 «Академічна 
мобільність», підрозділ 
«Міжнародна кредитна 
мобільність»

Забезпечується відповідно 
до підписаних ІФНМУ 
міжнародних угод, 
меморандумів, договорів 
про співробітництво між 
закладами-партнерами, 
договорами про академічну 
мобільність.



Голова Товариства Молодих Вчених
Пропозиція в
громадському
обговоренні

Сачко Андрій Михайлович

1.Проводити лекційні заняття на 
платформі Microsoft Teams на 
постійній основі.

2. Розмістити відеозаписи лекцій 
на порталі SharePoint.

Схвалено
частково за
першою
пропозицією

Схвалено
частково за
другою
пропозицією.

На спільному засіданні: 
робочої групи ОНП 
«Стоматологія» на чолі з 
гарантом, начальника 
відділу аспірантури та 
докторантури, проректора з 
наукової роботи, 
начальника навчального 
відділу схвалено проводити 
на платформі Microsoft 
Teams на постійній основі 
50,0% лекцій циклів 
дисциплін не професійної 
підготовки.

Під час спільного засідання 
зазначених вище 
структурних підрозділів 
рекомендовано кафедрам 
протягом навчального року 
розмістити тези лекцій у 
вигляді презентацій 
Microsoft PowerPoint



3. Ввести практику в лікувальних 
установах із залученням 
стейкхолдерів задля пошуку 
можливих шляхів інтеграції 
наукових досягнень у практичну 
медицину.

4. Включити елемент академічної 
мобільності до викладацької

Схвалено в
повному 
обсязі третю 
пропозицію.

Схвалено
повному

в

обсягом 15 прозірок на 
сторінці кафедри в
ЗЬагеРоіпї, відеозаписи 30- 
50% лекцій (на розгляд 
кафедри) на порталі
8ЬагеРоіпї зі збереженням 
авторських прав
розробників лекцій.

Питання
реалізоване
проведення

може бути
під час
практичних

занять, виконанні наукової 
складової дослідження, 
оскільки клінічна практика 
на ОНП не передбачена. 
Протягом першого
семестру вивчити можливі 
конкретні шляхи реалізації 
даного питання із
залученням ТМВ та
відповідних стейкхолдерів.

Здобувані, що навчаються 
на ОНП «Стоматологія» 
можуть реалізовувати право



практики. обсязі
четверту
пропозицію.

на академічну мобільність в 
ІФНМУ відповідно до 
«Положення про порядок 
реалізації права на 
академічну мобільність 
здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії 
та доктора наук в Івано- 
Франківському 
національному медичному 
університеті», «Положення 
про порядок реалізації 
права на академічну 
мобільність учасників 
освітнього процесу Івано- 
Франківського 
національного медичного 
університету», включно із 
проходженням педагогічної 
практики за професійним 
спрямуванням або/чи в 
частині набуття загальних 
компетентностей щодо 
здійснення освітнього
процесу, навчання.



Голова Комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату
Університеті

в

Пропозиція при д.мед.н., професор
аналізі проекту Жураківська Оксана Ярославівна
ОНП за
результатами Пропоную впровадити google- Схвалено в

роботи в форму опитувальника для повному
спільному проекті моніторингу якості освіти та обсязі.

3 академічної доброчесності при
Американськими навчанні на ОНП
Радами з «Стоматологія».
міжнародної Визначити в ОНП як обов’язкове
освіти «Ініціатива щорічне опитування.
академічної
доброчесності та
якості освіти»
(Academic IQ
Initiative).

Зміни внесені у розділ 6. 
Вимоги до системи 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти» 
підрозділ «Дотримання 
академічної доброчесності 
як працівниками ЗВО, так і 
здобувачами. Запобігання 
та виявлення академічного 
плагіату».
До процедур та заходів, що 
діють в ІФНМУ при 
навчанні на ОНП 
«Стоматологія» із метою 
забезпечення основних 
принципів дотримання 
академічної доброчесності 
до вказаних у програмі 
додано:
-впроваджено google-фopмy 
опитувальника для



Гарант освітньо-наукової програми «Стоматологія» 
третього рівня вищої освіти

моніторингу якості освіти 
та академічної
доброчесності при навчанні 
здобувачів на ОНП
«Стоматологія».

Тетяна ДМИТРИШИН


