
ГІ РОТОКОЛ №5 

засідання робочої групи з модернізації освітньо-професійної 

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

29 березня 2021 р. м. Одеса 

ПРИСУТНІ: всі члени групи: 

1. Чулак Леонід Дмитрович, доктор медичних наук, професор завідувач кафедри 
загальної стоматології, заслуоісений діяч науки та техніки України (гарант 
освітньо-професійної програми); 

2. Заградська Олена Леонідівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальної стоматології; 

3. Чумакова Юлія Геннадіївиа, доктор медичних наук, професор, професор кафедри 
загальної стоматології; 

4. Бас Андрій Олексійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри 
загальної стоматології; 

5. Серединко Ігор Анатолійович, аспірант спеціальності 221 Стоматологія, 
голова студентської ради Одеського медичного інституту. 

ТАКОЖ ПРИСУТНІ: Директор Одеського медичного інституту доцент Шутурмінський 

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

СЛУХАЛИ: Стосовно змін та доповнень до освітньо-професійної програми 221 

«Стоматологія» (2019 р.), розробленою співробітниками МГУ. 

Голову групи, професора Чулака Л.Д.: 

1. Можливості роботи с мікроскопічною сучасною технікою дозволили 

перевести 30% аудиторних занять з патоморфології, гістології, цитології та ембріології, 

медичної біології тощо з семінарських на лабораторні, що зумовлюють більш якісний 

практичний досвід роботи зі світловими мікроскопами при аналізі гістоморфологічних 

препаратів тканин людини, паразитів людини. 

- Голова Одеського осередку Асоціації стоматології України Бурдейний В.С: 

2. Виходячи з власного досліду роботи з молодими випускниками МГУ 

пропонує ввести предмети вибіркових дисциплін, які сьогодні для випускників на ринку 

праці є вкрай необхідними : «Менеджмент та маркетинг в стоматології», «Бізнес в 

стоматології» за рахунок усунення дублювання деяких вибіркових дисциплін основному 

курсу ОПП «Стоматологія». 

Директор Одеського медичного інституту Шутурмінський В.Г.: 

3. В зв'язку з розширенням можливостей Симуляційного Центру МГУ привело 

до доцільності збільшення кількості лабораторних занять з базових клінічних дисциплін: 

«Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Пропедевтика дитячої терапевтичної 



стоматології», «Пропедевтика ортопедичної стоматології» на 30% для успішного 

опанування практичними навичками на фантомами (це потребує більшого часу, ніж 

теоретичне засвоєння протоколу лікування пацієнту», а також введення додаткових 

навичок, що можливе засвоєння на новітніх фантомах. 

4. Запропонував ряд корекцій між двома блоками вибіркових дисциплін згідно 

побажань студентів (результати анкетування студентів, які мали проблеми при виборі 

елективних курсів). 

- Професор докт.мед.н. кафедри загальної стоматології Терешина Т.П. в результаті 

досвіду викладання стоматологічних дисциплін дисципліни в провідних університетах 

Сполучених штатів Америки: 

5. Запропонувала перерозподіл семестрових годин дисципліни з 

прив'язуванням теоретичного лекційного матеріалу до практичного засвоєння на практиці 

(«Виробнича лікарська практика з профілактики стоматологічних захворювань»), 

- Професор докт. фіз-мат. Наук кафедри загально-медичних наук Задорожного В.Г.: 

6. Виділення як вибіркового курсу компонент «Матеріалознавство в стоматології», що є 

практичним подовженням обов'язкового компоненту ОПП «Медична фізика» та 

викладається провідними науковцями від практичної стоматології. 

- Завідуючий кафедри ортопедичної стоматології Академії післядипломиої освіти ім. П.Л. 

Шупика Павленко О.В.: 

7. Врахування побажань щодо зменшення освітнього компоненту «Дитяча хірургічна 

стоматологія», так як в сучасній практиці на етапі розвитку дитячої стоматології, 

профілактики стоматологічних захворювань у світі прояви тяжких ускладнень, 

діагностуванням та лікуванням яких присвячені протоколи даної дисципліни є вкрай рідко 

розповсюдженими в практиці лікаря-стоматолога, що дозволяє в умовах України 

сконцентрувати всіх хворих в одній клініці та готувати спеціалістів з освітою педіатра та 

стоматолога-хірурга, вивести більшість вивчаємого матеріалу за курс доддипломної освіти 

на інтернатуру. 

- Доцент к.мед.н. кафедри загальної стоматології Заградська О.Л.: 

8. В зв'язку з різким збільшенням захворюваності онкохворобами, збільшення 

можливостей діагностичних тестів, можливості визначення престапів при онкологічних 

хворобах останнім часом слід виділити в окремий предмет онкологію (3 кредити). 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендувати вченій раді Міжнародного гуманітарного університету 

затвердити зміни та доповнення освітньо-професійної програми для спеціальності 221 



Стоматологія, розроблену згідно стандарту вищої освіти/затвердженому МОН України та 

ввести її в дію з 2021/22 навч. року. 

Голова комісії 

Секретар засідання 

ЧУЛАК Л.Д. 

ЗАГРАДСЬКА О.Л. 


