


ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Профіль освітньої програми 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

ТОВ «Дніпровський медичний інститут 

традиційної і нетрадиційної медицини» 

Рівень вищої  освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що присвоюється Магістр 

Назва галузі знань 22 Охорона здоров’я 

Назва спеціальності 221 Стоматологія 

Форма навчання Очна (денна) форма навчання 

Освітня кваліфікація  Магістр стоматології 

Кваліфікація професійна Лікар-стоматолог 

Кваліфікація в дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 221 Стоматологія 

Освітня програма – Стоматологія 

Кваліфікація професійна – Лікар-стоматолог 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Стоматологія 

Наявність акредитації немає 

Цикл/ рівень підготовки 
FQ- EHEA – другий цикл,  QF-LLL – 7 рівень, НРК 

України – 7 рівень 

Передумови навчання за 

програмою 

Наявність атестата про повну загальну середню 

освіту (на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання), на основі диплома 

молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра. 

Мова викладання  Українська, англійська 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення ОПП 
www.dmitnm.edu.ua  

1.2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка висококваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних, 

відповідальних та соціально свідомих фахівців, які володіють сучасними знаннями, 

навичками та вміннями з гуманітарних, загальнонаукових та професійних дисциплін, 

здатні розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони 

здоров’я з невизначеністю умов і вимог, здійснювати професійну діяльність на базі 

новітніх наукових досягнень, традиційних і нетрадиційних методів надання 

стоматологічної допомоги. 

1.3. Характеристика освітньо-професійної програми 

 Об’єкт діяльності: збереження здоров’я, у першу чергу 

http://www.dmitnm.edu.ua/


Опис предметної 

області 

стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування 

стоматологічних захворювань людини. 

Теоретичний зміст предметної області: сучасні і 

традиційні знання гуманітарних, фундаментальних 

(природничі та суспільні) та клінічних наук з питань 

охорони здоров’я населення, діагностики, лікування та 

профілактики стоматологічних захворювань людини на 

індивідуальному, родинному та популяційному рівні, 

необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-

стоматолога в галузі охорони здоров‘я на відповідній посаді 

згідно перелікам синдромів та симптомів захворювань,  як 

стоматологічних, так і соматичних, включаючи надання 

невідкладної допомоги, проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень, медичних та стоматологічних 

маніпуляцій. 

Методи, методики та технології: анамнестичні, 

клінічні, лабораторні, інструментальні, рентгенологічні та 

функціональні методи діагностики згідно з протоколами 

надання медичної допомоги; технології діагностики, 

лікування та профілактики стоматологічних захворювань, 

управління та організації роботи в галузі охорони здоров’я; 

альтернативні методи та засоби діагностики і лікування. 

Інструменти та обладнання: сучасні засоби, предмети 

та прилади, обладнання для проведення фахової діяльності з 

діагностики та лікування. 

 

Обсяг програми по 

кредитах ЄКТС 

 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

«Стоматологія» на базі повної загальної середньої освіти, 

становить 300 кредитів ЄКТС.  

Тривалість навчання – 5 років. 

Програма включає обов’язкові та вибіркові навчальні 

дисципліни (компоненти).  

225 кредитів  (75%) обсягу освітньої програми 

спрямовано на формування загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 

стандартом вищої освіти. 

Обсяг навчання за дисциплінами вільного вибору 

складає 75 кредитів ЄКТС (25%). 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна. Програма є прикладною з 

професійною орієнтацією на теорію та практику надання 

стоматологічної допомоги. 

 

Основний фокус 

освітньої програми  

Загальна вища медична освіта  

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  

спеціальності 221«Стоматологія». 



Ключові слова: магістр, стоматологія, охорона здоров’я, 

вища освіта. 

 

Особливості 

програми 

Поєднання ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки 

з основних розділів сучасної стоматології з вивченням 

альтернативних методів та засобів забезпечення 

стоматологічного здоров’я людини. 

1.4. Здатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 

подальшого навчання, академічна мобільність 

 

Академічні права 

випускників 

Випускники мають право: 

- отримати післядипломну освіту (інтернатура, 

резидентура) за програмами підготовки лікаря-

стоматолога;  

- продовжити освіту на освітньо-науковому рівні; 

- набути додаткових кваліфікацій та лікарських 

спеціалізацій в системі післядипломної освіти; 

- розширити професійні знання з  альтернативних підходів 

в діагностиці, прогнозуванні,  лікуванні  і реабілітації  

стоматологічних захворювань. 

 

Працевлаштування 

випускників  

Після закінчення навчання за програмою магістра 

спеціальності «Стоматологія» випускник здатний на 

професійну роботу, як 

I. Лікар-інтерн (код КП – 3229) 

II. Лікар-стажист (код КП – 3221) 

III. Лікар-резидент (код КП – ХХХХ) 

Після закінчення  фахівець спеціальності 

«Стоматологія»  здатний до виконання професійних робіт, 

згідно з Національним класифікатором України 

(Класифікатор професій ДК 003:2010). 

 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Національна мобільність здійснюється на підставі Закону 

України «Про Вищу освіту» та угодами між вищими 

навчальними закладами України згідно внутрішніх 

установчих документів.  

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Міжнародна мобільність здійснюється на підставі Закону 

України «Про Вищу освіту» та угодами між навчальними 

закладами України та інших країн згідно внутрішніх 

установчих документів. 

1.5. Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Навчання відбувається у формі лекцій, семінарів, 

практичних занять, виробничої практики, консультацій, 

самостійної позааудиторної роботи, виконання 

індивідуальних завдань з використанням проблемно-

орієнтованих, інтерактивних, імітаційних методик, з 



широким застосуванням технічних засобів навчання, є 

компетентісним та студентськоцентрованим. 

 

Оцінювання 

Оцінювання відбувається поточно на практичних/ 

семінарських заняттях, а також під час контрольних заходів, 

таких як заліки та, диференційовані  заліки, предметні та 

комплексні іспити, ректорські контролі. Підсумкова 

атестація має  форму єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту. 

1.6. 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 та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. Здатність вчитися і розвиватися. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

багаторівневості професійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичній 

діяльності. 

ЗК 4. Здатність вільно спілкуватися державною мовою як 

усно так і письмово у професійному контексті. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися англійською мовою. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

наукової інформації з різних джерел. 

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

розуміння культурного та економічного розмаїття. 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 10. Здатність бути критичним і 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 і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенство права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення у загальній 

системі знань про природу і суспільство; використовувати 



різні види та форми ведення здорового способу життя у 

повсякденному та професійному житті. 

ЗК 16. Орієнтованість на професійну та наукову інтеграцію 

у міжнародній лікарській спільноті. 

 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

(ФК) 
 

ФК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про 

пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

ФК 2. Спроможність інтерпретувати результат лабораторних 

та інструментальних досліджень.  

ФК 3. Спроможність діагностувати: визначати попередній, 

клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні 

стани. 

ФК 4. Спроможність планувати та проводити індивідуальні 

заходи із профілактики захворювань органів і тканин 

ротової порожнини та ЩЛД. 

ФК 5. Спроможність до формування пацієнт-орієнтованого 

процесу надання медичної допомоги: визначення 

підходів, планів, видів та принципів лікування та 

реабілітації захворювань ЩЛД; практичного 

впровадження інноваційних технологій у професійній 

діяльності. 

ФК 6. Спроможність визначати раціональний режим праці, 

відпочинку, дієти у хворих при лікуванні захворювань 

ЩЛД. 

ФК 7. Спроможність визначати тактику ведення пацієнтів із 

захворюваннями органів і тканин ротової порожнини та 

щелепно-лицевої області з супутніми соматичними 

захворюваннями за холістичними принципами. 

ФК 8. Спроможність виконувати медичні та стоматологічні 

маніпуляції. 

ФК 9. Спроможність проводити лікування основних 

захворювань органів і тканин ротової порожнини   та 

ЩЛД. 

ФК 10. Спроможність до організації та проведення 

лікувально-евакуаційних заходів. 

ФК 11. Спроможність до визначення тактики та методів 

надання екстреної медичної допомоги. 

ФК 12. Спроможність до організації та проведення 

скринінгового обстеження в стоматології. 

ФК 13. Спроможність оцінювати вплив навколишнього 

середовища на стан здоров'я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне). 

ФК 14. Спроможність ведення нормативної медичної 

документації. 



ФК 15. Опрацювання державної, соціальної та медичної 

інформації. 

ФК 16. Спроможність до організації і проведення 

реабілітаційних заходів та догляду у пацієнтів із 

захворюваннями органів ротової порожнини та ЩЛД. 

ФК 17. Спроможність до правового забезпечення власної 

професійної діяльності. 

ФК 18. Спроможність надавати долікарську допомогу за 

протоколами тактичної медицини. 

ФК 19. Здатність до використання принципів етики і 

деонтології, досягнень доказової медицини, сучасних 

наукових знань у професійній діяльності. 

ФК 20. Здатність використовувати знання онтогенетичних 

особливостей розвитку ЩЛД у професійній діяльності. 

ФК 21. Орієнтованість на використання органічних, 

біологічно інертних та безпечних матеріалів. 

ФК 22. Спроможність до аналізу результатів надання 

стоматологічної допомоги. 

1.7. Нормативний зміст підготовки, сформульований у термінах результатів 

навчання 

 

Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати провідні клінічні симптоми та 

синдроми (за списком 1), використовуючи попередні дані анамнезу 

хворого і хвороби, об’єктивного дослідження, встановлювати 

вірогідний нозологічний або синдромний попередній клінічний 

діагноз стоматологічного захворювання (за списком 2) 

ПРН 2. Збирати інформацію про загальний стан пацієнта і стан органів 

щелепно-лицевої ділянки, оцінювати психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта. На підставі комплексної діагностики і 

результатів додаткового лабораторного та інструментального 

дослідження оцінювати інформацію щодо діагнозу (за списком 5). 

ПРН 3. Призначати та аналізувати результати додаткових (обов’язкові 

та за вибором) методів обстеження (лабораторні, та 

інструментальні) (за списком 5), пацієнтів із захворюваннями 

органів і тканин ротової порожнини і 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, 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 

стоматологічного захворювання (за списком 2) шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами. 

ПРН 9. Шляхом прийняття обґрунтованого рішення визначати 

характер режиму праці, відпочинку та необхідної дієти при 

лікуванні стоматологічних захворювань (за списком 2) на підставі 

складеної історії хвороби, попереднього або остаточного 

клінічного діагнозу, з’ясованого способу життя і харчування. 

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 в умовах надзвичайної ситуації. 

ПРН 13. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги, 

використовуючи стандарти і альтернативні 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 і фундаментальними законами традиційної медицини. 

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 з  застосуванням 

сучасних і традиційних методів. 



ПРН 18. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності 

громадянськими правами, свободами та обов’язками, підвищувати 

загальноосвітній 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. 

ПРН 21. Виконувати професійні стоматологічні маніпуляції на підставі 

попереднього та/або заключного клінічного діагнозу (за списками 

2, 2.1) для різних верств населення та в різних умовах (за списком 

6). 

ПРН 22. 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 7). 

ПРН 23. Виконувати маніпуляції надання екстреної медичної 

допомоги, використовуючи стандартні сучасні і альтернативні 

схеми, за будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного 

стану (за списком 4) в умовах обмеженого часу (за списками 6, 7). 

 


