
ПРОТОКОЛ №2 

засідання робочої групи з модернізації освітньо-нрофесійної 

програми «Стоматологія» за другим рівнем вищої освіти (МІ)) 

25 березня 2018 р. м. Одеса 

ПРИСУТНІ : всі члени групи: 

1. Чулак Леонід Дмитрович, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри 

загальної стоматології, заслужений діяч науки та техніки України (гарант 

освітньо-професійної програми); 

2. Заградська Олена Леонідівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної стоматології; 

3. Чумакова Юлія Геннадіївпа, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 

загальної стоматології; 

4. Бас Андрій Олексійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної стоматології; 

5. Серединко І г ф Анатолійович, студент 4 курсу спеціальності 221 Стоматологія, 

голова студентської ради Одеського медичного інституту. 

ТАКОЖ ПРИСУТНІ : Директор Одеського медичного інституту доцент Шутурміпський 

В.Г., Голова Одеського осередку Ассоціації стоматології України Бурдейний В.С., 

професор Романчук О.П., завідувач кафедри загально-медичиих наук, голова студентської 

ради Одеського медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету Шулім 

С.О., студент 2 курсу спеціальності 221 «Стоматологія» 

СЛУХАЛИ: Стосовно 

«Стоматологія» (2017 р 

змін та доповнень до освітньо-професійної програми 221 

.), розробленою співробітниками МГУ. 

Голову групи, професора Чулака Л.Д.: 

В зв 'язку з введенням ЄДКІ «англійська мова професійного спрямування» для 

студентів 3 курс}' доповнити п 2.1. ЗК 17 «здатність володіння іноземною мовою для 

спілкування та отримання необхідної інформації»; 

Голову осередка асоціації стоматологів України доц. Бурдейного В.С.: 

В зв 'язку з появою та стрімким розвитком дентальної імилантології та щелепно-

лицьової пластики додати СР19 «Оцінювати покази та иротипокази для проведення 

дентальної імплантації, пластики тканин щелепно-лицьової ділянки» 

СР20 «Визначати згідно оцінки сучасних рентгенологічних даних стан кісткової 

тканини для проведення вживлеиня дентальних імплантатів» 

О.В., як представника академічної громадськості : 

ку предметів, що підлягають навчальній діяльності здобувана, 

підготовку оф і цф і в запасу галузі знань «Охорона здоров 'я» через неможливість 

викладання цього напрямку підготовки в приватному вузі. Звільнені години додати 

до кусу «Хірургічна стоматологія». 

Рецензію Павленко 

1
 Видалити з спис 



Представника академічної громадськості ироф. Романчука О.П.: 

Видалити курси іа вибором «Друга іноземна мова» в зв 'язку з введенням єдиного 

З переходом до 

«Рефлексотераїш 

стандарту ЄДКІ для англійської мови професійного спілкування; 

основ доказової медицини видалити курси за вибором, що не 

відповідають вимогам доказової медицини: «Нутріціологія», «основи гомеопатії», 

в стоматологи». 

Студент Серединко І.А. запропонував за результатами опитування студентів, курси за 

вибором студеіг 

«Матеріалознавство в стоматології», «Алергічні реакції в стоматології». 

ПОСТАНОВИЛИ: н 

Стоматологія внесть 

«Стоматологія» (2017 

Голова комісії 

Секретар засідання 

ів, які були запропоновані здобувачами під час анкетування: 

період розробки стандарту вищої освіти з спеціальності 221 

зміни та доповнення до освітньо-професійної програми 

р.) та ввести її в дію зі змінами та доповноння з 2018/19 иавч. року. 

ЧУЛАК Л.Д. 

ЗАГРАДСЬКА О.Л. 


