
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Дніпровський медичний інститут традиційної і 
нетрадиційної медицини"

Освітня програма 50280 Стоматологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 221 Стоматологія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 864

Повна назва ЗВО Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний 
інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Ідентифікаційний код ЗВО 21853474

ПІБ керівника ЗВО Абрамов Сергій Вікторович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://dmitnm.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/864

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50280

Назва ОП Стоматологія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221 Стоматологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Медичний факультет, кафедра стоматології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Деканат медичного факультету, кафедра фундаментальних дисциплін з 
курсом традиційної і нетрадиційної медицини, кафедра внутрішньої 
медицини з курсом профілактичних дисциплін, кафедра акушерства, 
гінекології та педіатрії, кафедра хірургічних хвороб

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 7; вул. 
Севастопольська, 17; пл. Соборна, 2; пр-т Богдана Хмельницького, 19; пр-т 
Пушкіна, 26; вул. Кедріна, 55; вул. Європейська, 15; вул. Титова, 10; вул. 
Титова, 18; вул. Старокозацька, 47.

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

лікар-стоматолог

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 40107

ПІБ гаранта ОП Дичко Євген Никифорович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dmitnm1993@gmail.com

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-562-85-17

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 5 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На виконання Закону про вищу освіту та впровадження Європейської системи ступеневості вищої освіти, підготовку 
магістрів за фахом «Стоматологія» було розпочато першим навчальним набором у 2017, році відповідно до створеної 
освітньо-професійної програми (ОПП, ОП). 
У академічній підготовці використовувався компетентнісний підхід Проекту Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 221 Стоматологія за другим (магістерським) освітньо-професійним рівнем вищої освіти, 
затверджений Наказом МОН України № 879 від 24.06.2019, у формуванні кваліфікаційних характеристик лікаря-
стоматолога, що відповідав восьмому рівню НРК (Постанова КМ України від 23.11.2011 № 1341 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37). 
У 2019 році ОПП була переглянута та приведена у відповідність до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 221 
Стоматологія за другим (магістерським) освітньо-професійним рівнем вищої освіти (затверджений та введений в 
дію Наказом МОН України від 24.06.2019 № 879), змін, внесених у додаток до Постанови КМ України від 23.11.2011 
№ 1341 та пропозицій стейкхолдерів, згідно Положення про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів 
вищої освіти у ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). 
У 2020 році ОПП доопрацьовувалась на відповідність до Європейської рамки кваліфікацій, а саме - сьомому рівню 
НРК та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, що була затверджена 
Постановою КМ України від 25.06.2020 № 519 “Про внесення змін у додаток до постанови КМ України від 23.11.2011 
№ 1341” та пропозиціям стейкхолдерів. Відповідні зміни вносились до профілю ОПП та освітніх компонент, а саме: 
вдосконалювався процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів (оновлення положення), 
розширювався контингент стейкхолдерів у процесі роботи над ОПП, пропозиції яких приймалися до уваги та 
реалізовувалися на практиці. Так, до робочої групи з розробки ОПП включалися представники студентства 
(Пащенко К., Соломенко К., Святун Н., академічної спільноти (Матрос-Таранець І., Ідашкіна Н.) та роботодавці 
(Осадчій В., Кіжнер В., Кудін С. Тамлаві А. та ін.). При розробці ОПП також враховувались висновки інших 
уповноважених експертних комісій. 
На основі ОПП у 2021 р. розроблено навчальний план (НП) та сформовано індивідуальні навчальні плани 
підготовки здобувачів вищої освіти. За попередніми ОПП були створені відповідні НП.
До складу розробників ОПП входять досвідчені вчені та педагоги: д. мед. н., професор Дичко Є. (гарант ОПП), д. 
мед. н., професор Комський М., (гарант ОПП до 2021 р.), начальник стоматологічного відділення Дніпровського 
військового госпіталю, д.мед.н., професор Української військово-медичної академії, полковник медичної служби 
Матрос-Таранець І. та ін.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 6 255 169

2 курс 2020 - 2021 9 235 169

3 курс 2019 - 2020 1 178 133

4 курс 2018 - 2019 3 118 87

5 курс 2017 - 2018 5 59 54

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 36460 Другий магістерський рівень
50280 Стоматологія
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третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 3911 3081

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

0 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

3911 3081

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 2021 опп стом.pdf OhfWznejXgAkRoXKfJgX8o2sxyoGUv5U5BAZn1U0C6U
=

Навчальний план за ОП НП_Стоматологія_Магістр 
2021.pdf

SZE9mLXysIk11sPDzlVLXnSVYkplogF8uroPXQu2wNQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1.pdf RfETeaoWY/7Ptui79Jn1H80fdzge4TDFukXC+MfoJL0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2.pdf KCfoPWmnU8sA5LmJBgVfp63X8UQGXzzmQg/iFNNz7
9k=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3.pdf 7r1rr+9vHuds9G0gAyBFx0rNOR7S60qkB0MbLCaudUA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

4.pdf VkPt7XBqKozyTB5B58cNXkjZpnZYFyIkr5zzRQ2Ni4Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

5.pdf z6zTFe5KFFQIOwpORnGz8Dp8K/hNyrYULkgKMWSlD6
8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є підготовка висококваліфікованих, компетентних, конкурентоспроможних та соціальносвідомих 
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.
Унікальність ОП полягає в тому, що програмні результати навчання (ПРН) охоплюють різні сфери діяльності 
майбутнього лікаря-стоматолога: діагностику, планування та втілення заходів профілактики, лікування 
стоматологічних захворювань як за існуючими стандартами, так із застосуванням альтернативних методів, що 
забезпечується наявністю широкого блоку вибіркових компонент (ВК). Особливістю є скерованість на розширення 
світогляду майбутніх лікарів шляхом формування пацієнтцентрованого, холістичного аналітичного підходу із 
застосуванням принципів міжпрофесійних освітніх можливостей для ефективного використання традиційних та 
алопатичних методів лікування.
Слід відмітити автономію, обумовлену приватною формою власності ЗВО, що дозволяє бути більш пластичним та 
відкритим у процесах академічної інтеграції і різноплановості щодо новітніх тенденцій та фінансування їхньої 
реалізації. Відносно невеликий обсяг набору студентів дозволяє більш індивідуалізовано і виважено підходити до 
формування оптимальних шляхів набуття професійних та громадянських якостей.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
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Місія та стратегія ЗВО представлені на сайті (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-v%D1%96z%D1%96ya,-strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm), 
затверджені Вченою радою Інституту 25.02.2021 (протокол № 5) в документі «Місія, візія та ключові цінності, 
стратегія розвитку ДМІТНМ». Цілі ОП в повній мірі відповідають місії і стратегії Інституту, зокрема щодо 
здійснення якісної підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я, забезпечення високої 
якості освітньої, наукової і клінічної діяльності відповідно до сучасних вітчизняних та світових стандартів, 
формування високоосвічених, демократичних і національно свідомих особистостей та фахівців, здатних до 
постійного саморозвитку та професійного зростання.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі приймали участь у формуванні цілей та ПРН ОП шляхом: участі у регулярних міжкафедральних 
засіданнях з обговорення ОП, обговорення пропозицій на розширених засіданнях старостату та на засіданнях 
Вченої ради Інституту, анонімного анкетування та громадських обговорень. 
Здобувачі освіти були включені до складу робочої групи з розробки ОП (склад затверджено на засіданні Вченої ради 
24.11.16, протокол №4). Під час розробки ОП 2017 на міжкафедральному засіданні (15.02.17, протокол №4) 
враховано пропозицію, щодо необхідності включення питань академічної доброчесності, здобувача 1 курсу Пащенко 
К., який навчався за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Стоматологія» і входив до складу робочої групи. Він доповів 
результати обговорення ОП на розширеному старостаті (22.12.16). Реалізовано в ОП 2017 шляхом впровадження ВК 
«Основи академічної доброчесності» (ПРН 14,16,18,19). За результатами громадського обговорення ОП 2020, 
враховано пропозицію Тарнаповича П., щодо оновлення змісту ОК 28  (ПРН 1-23), та Кошиля В. щодо поглибленого 
вивчення стоматологічних матеріалів: реалізовано у ВК «Сучасні стоматологічні матеріали» ОП 2020 (ПРН 
2,6,8,11,14,19,20,22). За результатами громадського обговорення ОП 2021 (09.03.21) враховано пропозицію 
здобувачки з Великобританії, Л. Кайлондо, щодо забезпечення англомовною літературою, що було реалізовано під 
час поповнення бібліотечного фонду. Пропозиція Горбань Г., щодо висвітлення питань сучасної косметології 
реалізована у ВК «Косметологія» задля досягнення ПРН 1-4,6-10,19,20.

- роботодавці

Роботодавці приймали участь у формуванні цілей та ПРН ОП шляхом створення Ради роботодавців, участі у 
регулярних міжкафедральних засіданнях, надання рецензій та відгуків, регулярних анонімних опитувань та 
громадських обговорень, залучення до складу робочої групи з розробки ОП (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/sp%D1%96vpraczya-z-robotodavczyami). Під час розробки ОП 2017 на міжкафедральному засіданні (15.02.17, 
протокол №4) д-р Кіжнер В., надала свої пропозиції стосовно професійно-орієнтованих вибіркових компонент ОП 
та наголосила на необхідності збільшення практичних годин професійної підготовки (ПРН 1-23). Ця пропозиція 
була врахована в ОП 2017. Д-р Осадчій В., директор  стоматологічного центру «Клініка доктора Осадчого, підтримав 
тенденції оновленого галузевого Стандарту та висловив побажання про використання методів проблемно-
орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін. Реалізовано у ВК «Сучасні принципи проблемно-
орієнтованого навчання» (ПРН 1-15,19) та методах викладання профільних дисциплін. При обговоренні ОП 2020 
(16.01.20), професор Матрос-Таранець І., озвучив пропозицію Ради роботодавців, яка була реалізована у ВК 
«Менеджмент і маркетинг у стоматології» (ПРН 8,14-20). При обговоренні ОП 2021 (10.11.20), д-р Кудін С. 
запропонував включити до переліку вибіркових дисциплін «Ендодонтію під мікроскопом», що було реалізовано для 
досягнення ПРН 1-4,6,8,10,11,19,20,22. 

- академічна спільнота

Створення ОП «Стоматологія» супроводжувалось обговоренням академічною спільнотою. На міжкафедральному 
засіданні 06.12.16 викладачка Євтушенко Т. обґрунтувала доцільність включення до вибіркових дисциплін «Основ 
мікроелементології» (ПРН 1,6,8-11,15,17,19,20), «Біоклінічної медицини» (ПРН 1-10,19,20). Доцент Самойленко І. 
запропонувала ВК «Ергономіка у практичній стоматології» (ПРН 7,15-20). На засіданні 15.02.17 проф. Матрос-
Таранець І. (кафедра ЩЛХ УВМА) наголосив на необхідності збільшення годин практичної підготовки (ПРН 1-23); 
проф. Слєсаренко О. (зав. кафедри фундаментальних дисциплін з курсом традиційної і нетрадиційної медицини) 
підтримала пропозицію студентства та сприяла реалізації ВК «Основи академічної доброчесності» (ПРН 14,16,18,19); 
к.мед.н. Крісс Г. запропонувала включити розділ визначення основних термінів та понять до змісту ОП. На 
міжкафедральному засіданні від 10.11.20 проф. Комський М. закцентував увагу на важливості розуміння 
онтогенетичних особливостей ЩЛА та запропонував доповнити фахові компетентності. Реалізовано у ФК 20. За 
результатами громадського обговорення ОП 21 реалізовано ВК 3.10 (ПРН 1-4,6,7).
Під час щорічної інститутської міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні питання медицини», у 
2016 викладач Нечипоренко І. доповіла «Про актуальність викладання «Біоритмології» у медичних ВНЗ» 
(реалізовано у ВК «Біоритмологія» ОП 17). У 2017 проф. Абрамов В. та Назарова Д.  доповіли «Про значення 
тестування для об’єктивізації контролю знань» реалізовано в навчальному процесі за ОП 2017. 

- інші стейкхолдери

До розробки ОП долучались представники профільних громадських професійних об’єднань. Так, на 
міжкафедральному засіданні 24.10.2019 (протокол №2) до обговорення долучився голова Дніпровського осередку 
імплантологів України Нєженцев Є., який підтримав впровадження засад Стандарту вищої освіти «Стоматологія» в 
освітній процес Інституту та висловив пропозицію поглибити знання студентів з сучасних методик дослідження і 
лікування в стоматології за рахунок вивчення основ CAD/CAM технологій. Побажання були підтримані та 
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реалізовані шляхом введення вибіркової дисципліни ВК «Цифрові технології у стоматології» (ПРН 1-4,8,17,20).
Голова студентського самоврядування ДМІ ТНМ, Святун Н., на міжкафедральному засіданні від 09.03.21, доповіла 
про результати обговорення на оперативній нараді ситуації з COVID-19 у світі та країні, де було запропоновано 
включити питання лабораторної діагностики COVID-19 в тематику дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія» (ПРН 1-4,7,20) на 2му курсі, та розгляд теми «COVID-19: симптоматика, діагностика, лікування, 
профілактика» на 4-му курсі у циклі «Внутрішня медицина» (ПРН 1,2,7,10,12-15,19-21,23). Пропозиція була 
одностайно підтримана та додатково реалізована у ВК «Стоматологічні аспекти інфекційних та соматичних  
захворювань. Стоматологічний прийом в умовах пандемії COVID-19» задля досягнення ПРН 1-4,6-23. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Застосування сучасних матеріалів, прогресивних методів і технологій лікування реалізовано у обов’язкових освітніх 
компонентах (ОК) та ВК «Сучасні стоматологічні матеріали», «Ергономіка у практичній стоматології», «Основи 
естетичної реставрації зубів», що направлені на досягнення ПРН 2,6,7,8,11,14,15-20,22. Врахування 
імплантологічного і естетичного сегментів ринку стоматологічних послуг, з акцентом на найновіші досягнення, 
реалізовано у ОК 26-28 і ВК «Біомеханіка ЩЛА. Ортопедичні аспекти», «Цифрові технології у стоматології», 
«Сучасні технології незнімної ортодонтичної техніки», «Дентальна імплантологія», що забезпечують досягнення 
усіх ПРН. Зростання потреби в менеджерських якостях, особливо володінні інструментами керування персоналом, 
комунікативними навичками, реалізовано в ОК гуманітарної направленості для формування soft skills: «Філософія», 
«Основи психології і педагогіки», «Логіка», «Деонтологія і етика в медицині», «Менеджмент і маркетинг в 
стоматології», задля досягнення ПРН 1-4,6,8,10,11,13,14,16-20. Сучасні стандарти вибору оптимальних і дієвих 
методів стоматологічної допомоги реалізовано в ОК 26-28 і ВК «Особливості протезування нижньої щелепи при 
атрофії», «Сучасні технології незнімної ортодонтичної техніки», «Дентальна імплантологія», що направлені на 
досягнення усіх ПРН. Технології профілактичної направленості реалізовано в ОК 14, 25-31 та ВК «Основи 
формування здорового способу життя», «Основи курортології», «Первинна стоматологічна профілактика», що 
направлені, у т.ч, на досягнення ПРН 1-10, 14-20.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст було враховано при формулюванні цілей та ПРН за рахунок наближення до галузевого 
Стандарту (ОП 20, 21), підвищення якості освітянських послуг – за рахунок практичної орієнтації ОП. Сучасні 
тенденції цифровізації галузі реалізовано у ВК «Європейський стандарт комп'ютерної грамотності», «Цифрові 
технології у стоматології», що направлені на досягнення ПРН 1-4,8,14,17,18-20. Вимоги ліцензійних іспитів КРОК та 
ОСКІ враховані у ВК «Підготовка до ІІ-го етапу ЄДКІ» (ПРН 1-12,14,19,21-23). Світові тенденції високопрофесійної 
галузевої спеціалізації фахівців реалізовано у ВК: «Цифрові технології в стоматології», «Ендодонтія під 
мікроскопом», «Мікробіологічні аспекти захворювань пародонту», «Сучасні технології незнімної ортодонтичної 
техніки», «Дентальна імплантологія», «Ендодонтія у дитячій стоматології», що направлені на досягнення ПРН 1-
4,6-11,19-22. Особливості надання послуг в умовах COVID-19 відображені у ВК 4.13 ОП 21 (ПРН 1-4, 6-23). 
Промислові особливостей регіону, зокрема, лікування та попередження травматизму ЩЛА, враховані у тематиці ОК 
«Хірургічна стоматологія» (ПРН 1-23). Також, враховуючи сумну статистику вроджених аномалій ЩЛА в регіоні, до 
тематики ОК «Дитяча терапевтична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча хірургічна стоматологія» включені 
відповідні питання (ПРН 1-23).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та ПРН враховано досвід аналогічних вітчизняних ОП, зокрема Полтавського 
державного медичного університету (https://www.pdmu.edu.ua/misiya-viziya-ta-klyuchovi-cinnosti) (ПРН 2, 3) та 
Івано-Франківського національного медичного університету 
(https://ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/publichna_informaciya/osvitni_programi/opp/magister/stom/OPP_
stom_ukr_2020.pdf), де у меті зроблено акцент на впровадження наукових здобутків у практичній діяльності 
фахівця. Також було враховано досвід іноземних колег, зокрема, принципи компетентісного підходу, що 
задекларовані Канадською асоціацією стоматологічних факультетів (http://www.cda-adc.ca/jcda/vol-74/issue-
10/47_ACFD_Competencies.pdf), які були втілені у таких ФК, як: Здатність використовувати знання онтогенетичних 
особливостей розвитку ЩЛД у професійній діяльності та Орієнтованість на використання органічних, біологічно 
інертних та безпечних матеріалів, що забезпечуються вивченням дисципліни «Сучасні стоматологічні матеріали». 
Під час розробки ОП також було проаналізовано програму Стоматологічної школи Гарвардського університету 
(https://hsdm.harvard.edu/home), яка стала основою для ПРН 7, зокрема, частини, що стосується профілактичної 
спрямованості діяльності стоматолога, та ПРН 4, зокрема, щодо використання додаткового обладнання при 
постановці остаточного діагнозу.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Враховуючи відсутність під час розробки ОП 2017 затвердженого галузевого Стандарту, програмні результати 
навчання (ПРН) відповідали вимогам Національної рамки кваліфікацій магістерського рівня. Розробка ОП 2020 
вже базувалась на Стандарті «Стоматологія», який було затверджено 24.06.2019. ОП 2020 та ОП 2021 мають на меті 
та забезпечують досягнення усіх 23 ПРН, що сформульовані у затвердженому Стандарті. Включені в ОП 
«Стоматологія» нормативні ОК «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова (за 
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професійним спрямуванням)», «Пропедевтика терапевтичної стоматології», «Пропедевтика ортопедичної 
стоматології», «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», «Патоморфологія», «Радіологія», 
«Профілактика стоматологічних захворювань», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», 
«Ортопедична стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча терапевтична стоматологія», «Дитяча хірургічна 
стоматологія», «Екстрена та невідкладна медична допомога», «Виробнича лікарська практика» комплексно і в 
повній мірі забезпечують реалізацію усіх ПРН, що затверджені Стандартом вищої освіти за спеціальністю 221 
"Стоматологія".

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти «Стоматологія» є затвердженим від 24.06.2019.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

300

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

300

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

75

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Перелік освітніх компонент повністю відповідає предметній області спеціальності, затвердженої Стандартом, а саме: 
об’єкту вивчення і діяльності, цілям навчання, теоретичному змісту предметної області, методам і технологіям, 
інструментам та обладнанню. Так, вивчення об’єкту діяльності та теоретичного змісту предметної області, а саме: 
збереження здоров’я, зокрема - стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних 
захворювань людини, покладено в основу ОК 15 «Пропедевтика терапевтичної стоматології», ОК 16 «Пропедевтика 
ортопедичної стоматології», ОК 17 «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології», ОК 24 «Радіологія», ОК 25 
«Профілактика стоматологічних захворювань», ОК 26 «Терапевтична стоматологія», ОК 27 «Хірургічна 
стоматологія», ОК 28 «Ортопедична стоматологія, ОК 29 «Ортодонтія», ОК 30 «Дитяча терапевтична стоматологія», 
ОК 31 «Дитяча хірургічна стоматологія», ОК 33 «Виробнича лікарська практика». Для забезпечення такої складової 
теоретичного змісту предметної області, як знання гуманітарних, фундаментальних (природничих та суспільних) 
наук, у ОП передбачено ОК 1-6: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Історія України та української 
культури», «Філософія», «Історія медицини», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Латинська мова 
та медична термінологія», та ОК 7-14: «Медична біологія», «Медична хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія», 
«Анатомія людини», «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Фізіологія», «Мікробіологія, вірусологія та 
імунологія», «Гігієна та екологія», ОК 18-20: «Патоморфологія», «Патофізіологія», «Фармакологія». Для вивчення 
складової теоретичного змісту – знання клінічних наук з питань охорони здоров’я населення в ОП введено ОК 21-23: 
«Внутрішня медицина (в т.ч. пропедевтика внутрішньої медицини, інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна 
фармакологія)», «Хірургія, у тому числі онкологія та нейрохірургія», «Соціальна медицина, громадське здоров'я та 
основи доказової медицини». Методи, методики та технології діагностики і лікування, інструменти та обладнання 
викладені в ОК 15-17, 25-31, 33. Крім того, всі задекларовані у Стандарті складові предметної області спеціальності 
розширюються та доповнюються завдяки відповідним вибірковим компонентам.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В ОП «Стоматологія» передбачена можливість вибору здобувачами вищої освіти варіативних освітніх компонентів 
(ВК). Право здобувачів, механізми та порядок вибору дисциплін затверджені в Положенні про організацію 
освітнього процесу в ДМІ ТНМ та в Положенні про порядок та умови вибору здобувачами вибіркових дисциплін у 
ДМІ ТНМ. Навчальним планом передбачено 75 кредитів ЄКТС ВК, що становить 25% від загального (1 курс – 16, 2 
курс – 18, 3 курс – 9, 4 курс – 25, 5 курс – 7 кредитів) без вказівки на назви дисциплін, а тільки із зазначенням 
кількості кредитів. Положенням регламентується можливість обрання здобувачем дисциплін не тільки даної, але й 
інших ОП. Згідно Положення до 01.12 кожного навчального року відповідні кафедри подають у навчальний відділ 
пропозиції про внесення певних дисциплін до переліку ВК. Навчальний відділ до 01.01 поточного навчального року 
на сайті Інституту оприлюднює перелік ВК на наступний навчальний рік. Протягом січня відповідальні 
співробітники деканату проводять збори для ознайомлення здобувачів. Презентаційний матеріал також 

Сторінка 7



розміщується на сторінках сайту відповідних кафедр, та, за потреби, відповідальні за певні ВК викладачі проводять 
ознайомчі презентації дисциплін. Здобувачі подають письмові або електронні заяви на ім’я декана медичного 
факультету. Деканат формує групи за вибором з 14-18 осіб для фундаментальних дисциплін та з 8-12 осіб для 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі приймають участь у складанні переліку ВК. Так, під час міжкафедрального засідання 15.02.17 здобувач 
Пащенко К. наголосив на необхідності включення питань академічної доброчесності в ОП. Ця пропозиція була 
врахована в ОП 2017 за рахунок запровадження ВК «Основи академічної доброчесності»; здобувач Кошиль В. під 
час міжкафедрального засідання (16.01.20) висловив побажання щодо поглибленого вивчення стоматологічних 
матеріалів. Даний запит знайшов відображення у ВК «Сучасні стоматологічні матеріали». На міжкафедральному 
засіданні 09.03.21 голова студентського самоврядування Святун Н. доповіла про необхідність врахування проблем з 
COVID-19 під час навчання, що було реалізовано в ОП 2021 у ВК «Стоматологічні аспекти інфекційних та 
соматичних захворювань. Стоматологічний прийом в умовах пандемії COVID-19». Також здобувачі мають 
можливість вплинути на перелік ВК під час щорічних анонімних анкетувань. Так, пропозиція здобувачки Горбань Г. 
під час громадського обговорення ОП 21, була втілена у ВК «Косметологія». Інформацію щодо ВК здобувачі 
отримують з інформаційних ресурсів закладу, сайту Інституту (dmitnm.edu.ua/for-students/vib%D1%96rokv%D1%96-
konmponenti/stomatolog%D1%96ya). Крім того, ознайомлення з порядком вибору ВК, змісту ВК відбувається на 
зустрічах безпосередньо зі здобувачами. Порядок вибору дисциплін представлено на сайті Інституту у Положенні, 
згідно якого вибір дисциплін на наступний навчальний рік здійснюється шляхом подання заяви письмово або у 
електронному вигляді, через офіційний веб-сайт (dmitnm.edu.ua/for-students/vib%D1%96rokv%D1%96-
konmponenti/stomatolog%D1%96ya) на ім’я декана факультету до 5 лютого поточного навчального року. Для 
здобувачів першого року навчання, а також для здобувачів другого року навчання, які вступили на навчання на 
основі раніше здобутого рівня молодшого бакалавра, викладання ВК починається у наступному після вступу 
семестрі. Такі здобувачі мають подати заяви на ім’я декана медичного факультету про вибір ВК протягом перших 
двох тижнів з початку навчання. Протягом навчання здобувачі мають можливість вільного вибору місць 
проходження виробничої лікарської практики. Для цього студент подає заяву на ім’я декану медичного факультету. 
Крім того, здобувачі мають змогу вільно обирати тему наукової роботи та наукового керівника під час участі у 
студентському науковому гуртку. Аналіз результатів анкетування 2021 вказав, що на запитання щодо дійсно 
вільного вибору варіативних дисциплін 47,4% респондентів відповіли «відмінно», 36,8% – «добре» та 15,8% – 
«задовільно». При аналізі випадків незадоволеності було з’ясовано, що найбільш часто це було пов’язано з вибором 
здобувачами дисциплін, які не увійшли до індивідуального плану, що було наслідком недостатньої кількості 
здобувачів для формування академічної групи. Реакцією ЗВО на це стало доповнення до Положення про порядок та 
умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін, щодо можливості навчання за ВК у малих групах 
(менше 8 осіб).

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Здійснення практичної підготовки здобувачів за ОП «Стоматологія» у ДМІ ТНМ регулюється Положенням про 
практичну підготовку здобувачів вищої освіти. З метою її вдосконалення та з урахуванням побажань стейкхолдерів 
було створено Центр симуляційних методів навчання (https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-tnm/simulyacz%D1%96jnij-
czent). Загальний обсяг професійно-орієнтованої клінічної та практичної підготовки становить 103 кредити ЄКТС 
(3090 год.). Практична підготовка в ОП передбачена наступними видами: практичне відпрацювання професійних 
стоматологічних навичок під час практичних занять, на основі засвоєних теоретичних знань – протягом 
навчального року (ОК 15-17, 25-31); виробничої лікарської практики – протягом відповідних циклів у 5-8 семестрах 
(ОК 33) - 15 кредитів. Для забезпечення вільного доступу здобувачів до матеріально-технічних ресурсів з ЛПЗ 
укладаються угоди. Такі угоди є з КЗ «Дніпровська МКЛ № 16» ДОР» (Договір 127/47-19 від 01.11.19), ПП «Клініка 
Доктора Куліковича» (Договір б/н від 22.01.21), КЗ «Дніпровський СКЦ матері та дитини ім. Руднєва» ДОР» 
(Договір 251/48-19 від 01.11.19), ФОП Міончинська (Договір 0/49-19 від 12.11.19).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Формування soft skills забезпечується застосуванням інтерактивних методів навчання, що передбачено програмами 
навчальних дисциплін: курація пацієнтів, клінічні розбори пацієнтів, робота в команді, круглі столи. Командна 
робота розвиває здатність відстоювати власну думку, що базується на фактах, комунікативні та лідерські навички. 
Робота з пацієнтом підвищує рівень відповідальності за результати власної праці, вміння розв’язувати конфлікти. 
Розбори клінічних випадків формують здатність до логічного та системного клінічного мислення. Зміст ОК 1,5,6, ВК 
1.1,1.7 (відповідно до переліку освітніх компонент ОП 2021) сприяє розвитку таких навичок, як вербальне та 
письмове спілкування, формує базу комунікативності та здатності орієнтуватись в інформаційному середовищі. ОК 
2,3,4, ВК 1.8,1.10,1.12 створюють умови для зміцнення загальнокультурних цінностей. ОК 21,22, ВК 4.1-4.9 надають 
базові знання з суміжних дисциплін, що є основою співпраці у мультипрофесійній команді. Здатність до клінічного 
мислення, праці в команді формують ОК професійної підготовки (ОК 15-17,25-33). Здатність до роботи в 
екстремальних та обмежених у часі умовах розвиває ОК 32, ВК 2.2. Крім того, ВК 1.6, 3.8 розвивають вміння 
передавати отримані знання, навички міжособистісних відносин та сприяють розвитку психологічної гнучкості, 
вміння розв’язувати конфлікти. ВК 4.13 формує здатність до вирішення професійних завдань в умовах сьогодення, 
що постійно змінюються. ВК 1.3,3.2 та 3.3 створюють базу для здобуття навичок безпечної та легітимної професійної 
діяльності.
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Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На час заповнення відомостей самооцінювання професійний стандарт є не затвердженим.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та Положення про освітньо-професійні програми у 
ДМІ ТНМ обсяг аудиторних годин дорівнює 33-67% від загального навчального часу. В ОП обсяг аудиторних годин 
складає 5880 годин, що становить 65,3% від загального. При цьому, НП передбачено 2520 годин для поглибленого 
вивчення матеріалу в клінічних умовах – клінічні заняття, що відбуваються в малих групах та підвищують якість 
практичної підготовки. Також в НП серед аудиторних годин виділені лекційні (900), семінарські (590) та практичні 
(1870) заняття. Для самостійної роботи в НП передбачено 3120 годин (34,7%). Для аналізу задоволеності студентів 
змістом та обсягом освітніх компонентів та достатності часу для самостійного вивчення матеріалу в Інституті 
проводяться щорічні анонімні анкетування (https://dmitnm.edu.ua/for-students/anketi). Аналіз результатів 
анкетування в 2019-2021 вказав, що в середньому рівень задоволеності якістю аудиторного навчання «відмінно» 
відмічали 36,9% здобувачів, «добре» - 52,7%, «задовільно» - 10,5%. При цьому, у 2021 рівень задоволеності 
лекційним матеріалом «відмінно» був у 31,6%, «добре» - у 57,9%, «задовільно» – у 10,5% респондентів. Практичні 
заняття оцінили на «відмінно» - 42,1% студентів, на «добре» – 47,4%, на «задовільно» – 10,5%. На запитання 
достатності часу на самостійне опрацювання завдання «відмінно» вказали – 21,1% здобувачів, «добре» – 57,9%, 
«задовільно» – 21,1%.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за дуальною освітою не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Приймальна комісія - https://dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/ 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ до ДМІ ТНМ відбувається згідно Наказу МОН України «Про затвердження умов прийому до ЗВО» відповідно 
до Правил прийому (dmitnm.edu.ua/for-applicants/selection-committee/pravila-prijomu-dlya-v%D1%96tchiznyanix-
student%D1%96v). Передумовою вступу на навчання за ОП є наявність повної загальної середньої освіти або 
диплому молодшого спеціаліста за напрямом «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична». Мінімальні значення 
кількості балів із вступних випробувань для вступу, на основі повної загальної середньої освіти, встановлені не 
менше, ніж 150 балів з другого (математика) та третього (біологія/фізика/хімія) конкурсних предметів (КП). 
Загальний конкурсний бал враховує коефіцієнти кожного КП, атестата та мотиваційного листа. Перший КП – 
українська мова та література (мінімально 100 балів) мав коефіцієнт 0,2, другий – 0,3 і третій – найвищий 
коефіцієнт, враховуючи природничу направленість спеціальності, – 0,4. Прийом на ІІ курс на основі освіти 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) відбувається на основі сертифіката ЗНО з української мови та 
літератури (мінімально 100 балів), другого КП на вибір вступника (мінімально 100) та фахового випробування з 
медичної біології, анатомії людини, медичної хімії (мінімально 150 балів). Оцінювання фахового іспиту 
відбуваються відповідно до Програми фахового випробування для вступу на другий курс (dmitnm.edu.ua/for-
applicants/p%D1%96dgotovka-do-vstupu/dlya-vstupnik%D1%96v-na-2-j-kurs-navchannya). На офіційному сайті 
(англійська версія) також наявні умови вступу для іноземних здобувачів.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання (РН), отриманих в інших ЗВО, регламентується Наказом МОН № 245 від 15.07.96, 
Положенням про організацію освітнього процесу у ДМІ ТНМ, Положенням про порядок перезарахування 
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ДМІ ТНМ, Положенням про комісію з визнання 
документів про освіту, здобутих в іноземних закладах освіти, Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність, які оприлюднені на сайті Інституту. Інформація щодо можливості перезарахування РН, що 
отримані в інших ЗВО, доводиться до відома здобувачів співробітниками деканату. Перезарахування дисциплін 
здійснює декан факультету за заявою здобувача на основі рішення навчального відділу про відповідність за змістом, 
обсягом та формою контролю, у т.ч. на підставі висновку експертної комісії. Видається наказ про перезарахування із 
встановленням терміну ліквідації академічної різниці (у випадку часткового перезарахування). Повне 
перезарахування дисципліни можливе якщо у попередньому НП обсяг кредитів на неї не менший за 75-80%. 
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Конкретним прикладом перезарахування РН, отриманих в інших ЗВО, є зарахування раніше отриманих РН особам, 
які вступили на другий курс на основі диплома молодшого бакалавра. Зокрема на ОП є досвід перезарахування РН у 
2018 році, відповідно до Правил прийому до ДМІ ТНМ (від 28.08.18, наказ № 568-СН-1), умов Стандарту, тотожних 
ОК та ВК, що загалом становило до 30 кредитів. Здобувачам Москаленку І., Осадчуку Т., Самарцеву В., Шисті Р., 
були перезараховані такі нормативні дисципліни за І-й курс: Українська мова (за професійним спрямуванням), 
Культурологія, Історія України, Основи філософських знань, Соціологія, Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням), а також такі вибіркові дисципліни, як: Безпека життєдіяльності, Основи екології, Виробнича 
практика, Основи медичної інформатики, Охорона праці в галузі, Переддипломна практика, Фізичне виховання; 
здобувачам Кошилю В., Литвиненку Д., Лозовській Є., Чорному В., були перезараховані такі нормативні дисципліни 
за І-й курс: Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Історія України, Філософія, Соціологія, 
Іноземна мова (за професійним спрямуванням), а також такі вибіркові дисципліни, як: Перша медична допомога, 
Виробнича практика, Основи медичної інформатики та обчислювальної техніки, Охорона праці та БЖД, 
Переддипломна практика, Фізичне виховання, Основи права.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання РН, отриманих у неформальній освіті, в ДМІ ТНМ затверджені у: Положенні про організацію освітнього 
процесу у ДМІ ТНМ, Положенні про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та або 
інформальній освіті у ДМІ ТНМ, Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДМІ ТНМ; в 
Положенні про порядок та умови вибору здобувачами вибіркових дисциплін, наявні на офіційному сайті. 
Інформація щодо можливості перезарахування РН, що отримані в умовах неформальної та інформальної освіти, 
доводиться до здобувачів співробітниками деканату. Зокрема Інститут може визнати РН, здобуті у неформальній або 
інформальній освіті в обсязі не більше 10% від загального обсягу, передбачених ОП, кредитів, але в межах 
навчального року – не більше 6 кредитів. Для перезарахування РН здобувач подає протягом перших 10 робочих днів 
від початку семестру декану факультету заяву, завірені копії документів, їхній офіційний переклад (у випадках 
іноземного навчання), інформаційний лист або програму заходу. У відповідь на це створюється фахова комісія 
(декан, гарант ОП, НПП, що задіяні у викладанні цієї дисципліни/н), результатом роботи якої є рекомендація до 
повного або часткового перезарахування, або відмова у перезарахуванні.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

За час існування ОПП випадків зарахування результатів навчання (РН), отриманих у неформальній освіті, не було. 
Проте, були здобувачі, що отримали неформальні РН. Так, здобувач Тарнапович П. 02.03.19 пройшов 8-ми годинне 
навчання з протезування на імплантах, 11.05.19 пройшов 6-ти годинне навчання з базової імплантології, та інші 
практичні курси, з 29.02.21 по 27.04.21знаходився у прифронтовій зоні ООС, виконуючи повноваження лікаря-
стоматолога.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Досягнення ПРН на ОП забезпечується лише очною формою навчання, що є вимогою Стандарту. Під час 
погіршення епідемічної ситуації використовуються засоби дистанційного навчання (електронна навчальна 
платформа Microsoft Teams 365). Варіативність форм та методів навчання затверджено в Положенні про організацію 
освітнього процесу в ДМІ ТНМ, в Положенні про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми 
потребами (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Форми навчання та викладання, передбачені в ОП, включають лекції, 
семінари, практичні заняття, виробничу практику, самостійну роботу, тощо. Методи викладання вказуються у 
робочих програмах навчальних дисциплін (методичних розробках до практичних і самостійних занять, тощо), що є 
на сторінці кафедри стоматології, у силабусах (платфора Microsoft Teams 365), та пояснюються здобувачам під час 
очних занять. 
В рамках усіх форм навчання використовуються як традиційні, так і інтерактивні методи викладання. Інтерактивні 
методи навчання включають: інтерактивні лекції з візуальної підтримкою (PowerPoint), «icebreak», метод роботи в 
парах, навчання біля ліжка реального пацієнта, робота зі стандартизованими пацієнтами, мозковий штурм, 
кероване обговорення, тест на перевірку знань за допомогою інтерактивної оцінки, проблемно-орієнтоване 
навчання, використання програмних комп'ютерних можливостей, рольова гра, груповий проєкт, індивідуальне 
дослідження, дебати, тощо.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
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навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Здобувачі освіти мають змогу безпосередньо впливати на вибір форм та методів навчання через участь у регулярних 
міжкафедральних засіданнях з обговорення ОП, надання пропозицій під час співбесід з викладачами та регулярних 
анонімних опитувань, що регламентується Положенням про анкетування учасників освітнього процесу у ДМІ ТНМ. 
Результати опитувань у 2021 вказали, що в цілому здобувачі задоволені якістю навчальних послуг. Так 25% оцінили 
якість «задовільно», 12,5% - «добре» та 62,5% - «відмінно». Після співбесід зі здобувачами освітніх послуг було 
встановлено, що зниження балів було обумовлено дистанційним форматом навчання і, як наслідок, зменшення 
безпосереднього контакту з викладачем та пацієнтом. Покращення якості навчання під час дистанційного періоду 
забезпечувалось тим, що всі заняття проходили з використанням програми ZOOM, всі навчальні матеріали 
своєчасно надаються на платформі Microsoft teams 365 та інших узгоджених для використання платформ 
дистанційного навчання.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Засади академічної свободи затверджені в Положенні про організацію освітнього процесу ДМІ ТНМ. Здобувачі та 
науково-педагогічні працівники (НПП) мають право на вільний вибір політичних та життєвих поглядів, громадської 
позиції, можливість вільно висловлювати власну думку. Абітурієнти вільно обирають спеціальність при вступі. 
Здобувачі мають змогу вільно будувати свою освітню траєкторію за рахунок академічної мобільності (мають 
можливість перезарахування результатів інформальної та неформальної освіти), вільного обрання ВК; вільно 
обирати науковий напрям та керівника при виконанні наукових проєктів. Здобувачі мають право на навчання за 
індивідуальним графіком згідно Положення про поновлення, відрахування, переведення, надання академічної 
відпустки, права повторного навчання та перерви в навчанні в ДМІ ТНМ. За умови наявності поважних причин – 
складати контрольні заходи та атестацію за індивідуальним графіком (Положення про організацію та проведення 
контрольних заходів у ДМІ ТНМ, Положення про організацію та порядок проведення підсумкової атестації 
випускників у ДМІ ТНМ). При цьому, академічні свободи у навчанні та викладанні надаються й викладачам, які 
мають право визначати форми і методи навчання для більш якісної організації освітнього процесу. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Учасникам освітнього процесу уся необхідна інформація надається  на початку семестру при вивченні дисципліни. 
Необхідну інформацію здобувачі отримують з програм навчальних дисциплін, що розміщені на сторінках сайту 
кафедр, у силабусах, що наявні на платформі Microsoft Teams 365. Також інформація розміщується на стендах 
відповідних кафедр. Крім того, ця інформація наголошується на зустрічі з деканом, напередодні початку занять, та 
консультаціях. В методичних матеріалах до кожного заняття наводиться перелік контрольних запитань та 
практичних навичок, приклади вирішення тестових та клінічних завдань. Ці матеріали також представлені на 
платформі Microsoft teams 365. Анонімне опитування у 2021, присвячене своєчасності надання організаційної та 
навчальної інформації, вказало, що 26,3% оцінюють її на «відмінно», 57,9% - на «добре» та 15,8% - на «задовільно».

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і дослідження відбувається шляхом залучення здобувачів у діяльність студентських наукових 
гуртків кафедр в рамках роботи Студентського наукового товариства (https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-
naukove-tovaristvo). Керівники наукових гуртків є співвиконавцями запланованих науково-дослідних тем кафедр. 
Студенти-гуртківці закріплюються за науковим керівником відповідно до наукових уподобань та беруть активну 
участь у виконанні наукових розробок кафедр. Порядок роботи наукового гуртка, розклад, учасники, тематика та 
дата найближчого засідання завчасно надаються на інформаційних стендах кафедр та/або веб-сторінках кафедр. 
Прикладом активної співпраці здобувачів та викладачів є сумісні наукові праці, що публікуються у збірнику 
щорічної міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні питання медицини», яка відбувається на базі 
ДМІ ТНМ. До випуску 2016 студент Ніжник Д. підготував доповідь про холістичний підхід у дослідженні і лікуванні 
пацієнтів; студент Пащенко К. - про стародавні латинські вислови; студентки Леушина Д, та Застава Д., під 
керівництвом проф. Дичка Є., дослідили способи оцінки якості життя пацієнтів з нейростоматологічною 
патологією; у 2017 студент Пащенко К., під керівництвом доц. Писаревської І., доповів про користь від застосування 
фітоантибіотиків при лікуванні захворювань порожнини рота; студентка Хоменко К., під керівництвом викладачів 
Давиденко І. та Філіпенко В., дослідила значення для практичної діяльності лікаря питань «віри і надії»; у 2020 
студенти Тарнапович П. та Цекут А., під керівництвом проф. Дичка Є., представили результати досліджень слизових 
оболонок при пухирчастій хворобі. 
На засіданнях наукового гуртка кафедри стоматології регулярно відбуваються і практично-орієнтовані заходи. 
Прикладом є проведення майстер класів з певних прикладних тем, зокрема доц. Ідашкіна Н. провела майстер-клас з 
використання шовних матеріалів у стоматології.
На інформаційних стендах структурних підрозділів, або на сайті ДМІ ТНМ своєчасно надається інформація про 
наукові заходи в країні та світі, особливо ті, де мають змогу прийняти участь здобувачі освіти. 
Наразі ведеться підготовка до забезпечення вільного доступу до визнаних світових наукометричних баз даних 
(Scopus та WoS) для викладачів і здобувачів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
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Порядок оновлення програм навчальних дисциплін регламентується Положеннями: про освітньо-професійні 
програми підготовки здобувачів вищої освіти, про гаранта освітньої програми, про програму навчальної дисципліни. 
Порядок включає щорічний перегляд робочих програм, зокрема розгляд та затвердження оновленого змісту на 
засіданні кафедри та ЦМК. 
Зміст навчальних дисциплін постійно оновлюється, зокрема за рахунок результатів наукових робіт профільних 
викладачів. Прикладом є оновлення програми профільної навчальної дисципліни «Хірургічна стоматологія», а саме 
змістового модуля 3 «Онкологія», на основі підручника у співавторстві з проф. Комським М., завідуючим кафедрою 
стоматології (автор розділу про пухлини щелепно-лицевої ділянки, стор. 63-82).
Зміст дисциплін постійно оновлюється, в т.ч. з урахуванням сучасних наукових досягнень. Так, зміст ОП 2020 з 
урахуванням необхідності актуалізації знань студентів з сучасних методик дослідження і лікування у стоматології, 
зокрема із застосуванням CAD/CAM технологій було доповнено ВК «Цифрові технології у стоматології». Зміст ОП 
2021 з урахуванням сучасного епідемічного стану та пропозицій стейкхолдерів на міжкафедральному засіданні 
(09.03.2021, протокол № 4) було доповнено навчальною дисципліною «Стоматологічні аспекти інфекційних та 
соматичних захворювань. Стоматологічний прийом в умовах пандемії COVID-19» та "Менеджмент і маркетинг у 
стоматології".

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Принципи та шляхи інтернаціоналізації діяльності викладені у Статуті, Плані перспективного розвитку ДМІ ТНМ 
на 2021-2026, «Місія, візія та ключові цінності, стратегія розвитку ДМІ ТНМ», Положенні про порядок реалізації 
права на академічну мобільність, та передбачають: запровадження читання лекцій і проведення майстер-класів 
іноземними фахівцями, розвиток організаційного та матеріально-технічного забезпечення для пошуку грантів 
задля посилення участі ЗВО у міжнародних наукових та освітніх проектах, посилення сприяння академічній 
мобільності шляхом укладання договорів про співробітництво з іноземними ЗВО та науковими установами, тощо. 
Інформація щодо міжнародної діяльності на офіційному сайті - https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/m%D1%96zhnarodna-d%D1%96yaln%D1%96st.
Заклад стимулює розвиток програм міжнародної мобільності серед викладачів та студентів за рахунок дієвої 
рейтингової системи.
Декану медичного факультету, Писаревська І., та заступнику декана, Копацька М., у 2019 за участь у міжнародній 
практичній конференції «Новітні та інноваційні методи навчання в медицині» (м. Люблін, Польща), були 
зараховані 108 годин професійного розвитку.
Міжнародне стажування у медичному центрі ГАЛЕЛЬ (Ізраїль, 2019) було зараховано Богомольній Л. у обсязі 108 
годин.
Др. Тамлаві А. є дійсним членом ITI (International team for Implantology), в рамках діяльності якої проходить фахові 
щорічні заходи. 
Знайомство з міжнародними здобутками у стоматології втілені у ОК 15-17 та 26-33.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Політика і процедура оцінювання академічної успішності здобувачів в ДМІ ТНМ проводиться відповідно до цілей 
ОП, програмних результатів навчання, в рамках діючої рейтингової системи, відповідно до нормативних документів 
МОН, та регулюється Положенням про організацію та проведення контрольних заходів у ДМІ ТНМ, Положенням 
про організацію освітнього процесу, Положенням про організацію та порядок проведення підсумкової атестації 
випускників у ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
Головними системотворчими етапами забезпечення навчального процесу є поточний та підсумковий контроль 
знань, під час проведення яких оцінюється не тільки засвоєння теоретичного матеріалу навчальних дисциплін, а і 
ступінь оволодіння практичними навичками.
Система організації контролю знань (поточного, підсумкового) здобувачів спрямована на досягнення низки цілей, а 
саме: підвищення мотиваційної складової до системної активної навчальної роботи протягом всього навчального 
року; забезпечення тематичної відповідності між контрольними завданнями і змістовною частиною навчальних 
програм дисциплін; забезпечення формування у здобувачів стійких знань, умінь та навичок за фахом та 
викорінення позиції щодо елементів недоброчесного отримання позитивної оцінки без знань; створення 
відповідних умов для засвоєння здобувачами програмного матеріалу і організації підготовки до контрольних 
заходів через чітке їх розмежуванням за змістом та у часі; використання, у письмовій формі, контрольних завдань 
поточного контролю і перевірки знань через використання модульної системи оцінювання для подолання 
можливих елементів суб’єктивізму в оцінюванні знань здобувачів; створення сприятливих освітніх умов задля 
всебічного розкриття наявних здібностей здобувачів, системного розвитку їхнього творчого мислення.
Для досягнення ПРН передбачено застосування наступних методів оцінювання: опитування (індивідуальне, 
групове); вирішення тестових завдань, зокрема, аналогічних тестовим завданням іспиту КРОК; вирішення 
ситуаційних (клінічних) задач; складання практичного (клінічного) завдання (навику) на типовому пацієнті в 
умовах стимуляційного класу та в умовах клініки; оцінювання виконання індивідуального завдання, тощо. При 
виставленні поточної оцінки за завдання враховуються всі види навчальної роботи (аудиторної,  позааудиторної).
В ОП формами підсумкового контролю є іспит, диференційований залік, залік. 
Підсумкова атестація (ПА) за фахом «Стоматологія» проводиться після закінчення 5 курсу та включає: атестацію 
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практичних навичок за технологією ОСКІ і ліцензійний іспит КРОК 2. В якості зовнішніх незалежних експертів і 
екзаменаторів залучаються представники практичної охорони здоров'я. Результати статистичного аналізу ПА 
випускників освітньої програми «Стоматологія» щорічно виносяться на обговорення Вченою радою Інституту з 
метою поліпшення методології навчання і викладання.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

У робочих програмах та силабусах навчальних дисциплін наведено інформацію щодо форм та методів підсумкового 
контролю, методів контролю (вихідного, поточного, оцінювання самостійної роботи, оцінювання виконання 
індивідуального завдання тощо), надається перелік контрольних теоретичних запитань, перелік практичних 
навичок, перелік тем самостійної роботи, чіткі критерії оцінювання за певні види діяльності, схема нарахування та 
розподіл балів, види робіт для отримання додаткових балів, посилання на рекомендовані літературні джерела.
При оцінюванні відповіді здобувача перш за все враховується її правильність і повнота, здатність здобувача: 
узагальнювати отриманні знання; застосовувати правила, методи, принципи пізнання у конкретних ситуаціях; 
аналізувати і оцінювати анамнестичні і клінічні дані, події, інтерпретувати іншу медичну інформацію; викладати 
матеріал чітко, логічно, послідовно, тощо.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною 4-бальною шкалою (відмінно, добре, 
задовільно, незадовільно) і 200-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F) з урахуванням нормативних 
вимог (Наказ МОНУ № 943 від 16.10.2009, Лист МОНУ № 1/9-119 від 26.02.2010, довідник користувача ЄКТС). 
Проведене у 2021 анкетування (анонімне) про зрозумілість критеріїв оцінювання виявило, що 52,6% респондентів 
оцінюють їх на «відмінно», 42,1% - на «добре» і 5,3% - на «задовільно».

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти у ДМІ 
ТНМ на початку кожного навчального семестру. Вона представлена у програмах навчальних дисциплін на сайтах 
кафедр, у силабусах на платформі Microsoft Teams 365 (ліцензійна версія), на стендах кафедри, доводиться 
викладачами на першому занятті за предметом, перед виконанням певного завдання, та/або під час консультацій 
перед підсумковими формами контролю. Також ця інформація може бути пояснена гарантом ОП, співробітниками 
кафедри і фахівцями деканату.
Здобувачам надається доступ до графіку навчального процесу і розкладу занять, які оновлюються посеместрово. 
Зворотній зв'язок від здобувачів ДМІ ТНМ здійснюється шляхом анкетувань з питань якості освітнього процесу.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Атестація випускників ОП відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу та Положення 
про організацію та порядок проведення підсумкової атестації випускників (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
Атестація за освітньо-професійною програмою підготовки за спеціальністю «Стоматологія» здійснюється у формі 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що повністю відповідає вимогам Стандарту вищої освіти.
Єдиний державний кваліфікаційний іспит здійснюється згідно Порядку здійснення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістр за спеціальностями галузі знань «Охорона 
здоров’я» та складається з двох етапів: інтегрованого тестового іспиту «КРОК» (проводиться в два тестових етапи – 
«КРОК 1» (оцінюється рівень професійної компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін) та 
«КРОК 2» (оцінюється рівень професійної компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін), який 
проводиться Центром тестування при МОЗ України; іспит з англійської мови професійного спрямування, який 
оцінює компетентність студента з володіння англійською мовою і проводиться Центром тестування при МОЗ 
України; об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який оцінює готовність випускника до 
провадження професійної діяльності і проводиться екзаменаційною комісією Інституту.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
Положенням про організацію та проведення контрольних заходів у ДМІ ТНМ, наочно деталізується в робочих 
програмах навчальних дисциплін та силабусах. Терміни проведення контрольних заходів регулюються розкладом 
занять та контрольних заходів, які затверджуються навчальним відділом на кожний окремий семестр і 
встановлюються графіком освітнього процесу.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів та процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ДМІ ТНМ регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про антикорупційний комітет, Положенням про 
організацію та проведення контрольних заходів та Положення про порядок запобігання і врегулювання 
потенційного або реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб 
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(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Згідно цих положень всі посадові особи Інституту повинні вживати 
заходів щодо недопущення появи реального або потенційного конфлікту інтересів, а у разі виникнення такого 
ризику - впродовж доби проінформувати керівні органи та вжити заходів щодо врегулювання реального або 
потенційного конфлікту інтересів. З метою забезпечення фаховості не допускається формування екзаменаційної 
комісії (ЕК) зі спеціалістів, які не мають відповідної кваліфікації, наукового ступеню та звання за відповідним 
напрямом. Для об’єктивізації екзаменаторів іспити проводяться групою фахівців. Також для цього застосовується 
комплексні іспити. Одна й та сама особа не може бути головою ЕК більше 3 років підряд. До складу ЕК можуть 
входити головні спеціалісти МОЗ України та області, Центру тестування МОЗ України, представники ГО та 
роботодавців. При виникненні конфлікту інтересів у члена ЕК - він не має права голосу в прийнятті рішення щодо 
оцінювання відповідного здобувача. Випадків конфлікту інтересів в ДМІ ТНМ за роки існування ОП не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

В Інституті Порядок повторного складання контрольних заходів регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в ДМІ ТНМ, Положенням про організацію та проведення контрольних заходів, Положенням про 
порядок поновлення, переведення, відрахування здобувачів вищої освіти, надання академічної відпустки, надання 
права повторного навчання та перерви в навчанні (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). У разі 
отримання незадовільної оцінки, перескладання підсумкового контролю з дисципліни допускається не більше 2 
разів, здобувачу надається дозвіл для ліквідації академічної заборгованості до початку семестру, що є наступним. До 
ліквідації академічної заборгованості продовження навчання у наступному семестрі забороняється. Перескладання 
семестрового контролю, на якому здобувач отримав позитивну оцінку, можливе лише з урахуванням думки органів 
студентського самоврядування у тому разі, якщо здобувач претендує на диплом з відзнакою на 5 курсі навчання. 
Протягом часу реалізації ОП було зафіксовано декілька випадків повторного складання екзаменів. Зокрема у 2021 
екзамен з  профільної дисципліни «Дитяча хірургічна стоматологія» перескладали Осадчук Т. та Кольцун М. 
Екзамен з медичної біології з першої спроби не склали Катанович Д. та Сова Д.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Можливість оскарження результатів процедури та результатів проведення контролю в ДМІ ТНМ регулюється 
Положенням про організацію освітнього процесу і Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю 
знань (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Здобувачі вищої освіти мають право подати апеляцію на будь-яку 
підсумкову оцінку. Для цього вони повинен подати відповідну заяву в день оголошення результатів. У відповідь 
наказом ректора створюється Апеляційна комісія. За умови виявлення комісією фактів порушення, які вплинули на 
результат, ректор, не пізніше 6 місяців, може прийняти рішення про скасування результатів і проведення 
повторного контрольного заходу. За час існування ОП випадків, коли здобувачі подавали заяви на оскарження 
результатів контролю, зафіксовано не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

У ДМІ ТНМ питання політики, стандартів та процедури академічної доброчесності регламентуються Положенням 
про академічну доброчесність та Положенням про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Також всі учасники освітнього процесу в питаннях академічної 
доброчесності дотримуються стратегічних засад закладу та рішень Біоетичної комісії та Антикорупційного комітету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Забезпечення академічної доброчесності в Інституті включає наступні базові компоненти: політику ДМІ ТНМ, 
популяризацію засад академічної доброчесності, механізми та заходи виявлення випадків академічної 
недоброчесності, порядок притягнення до відповідальності у разі встановлення фактів академічної недоброчесності, 
процедуру оскарження рішень про встановлення факту порушень академічної доброчесності. Дана практика 
регулюється Положенням про академічну доброчесність, Положенням про виконання здобувачами вищої освіти 
вимог організації освітнього процесу. Всі посібники, підручники та наукові статті, які плануються до видання, 
проходять обов’язкову процедуру рецензування та перевірки на плагіат. Також на плагіат можуть бути перевірені 
роботи здобувачів під час контрольних заходів, у разі підозри членів екзаменаційної комісії на недоброчесність. Для 
виконання цього завдання застосовується програмно-обчислювальний комплекс Plagiat.lviv.ua або StrikePlagiarism 
(договір від 09.08.2021 № 34/21 з ТОВ «ПЛАГІАТ»). За фактом порушення в Інституті за наказом ректора 
створюється Комісія з питань академічної доброчесності, яка розглядає справу і виносить рішення. Протягом 3 
робочих днів з моменту повідомлення особі рішення Комісії, особа, що порушила засади доброчесності, має право 
подати апеляцію.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Засади академічної доброчесності задекларовані в місії та стратегії діяльності ЗВО. Заходи популяризації 
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академічної доброчесності регламентуються у Положенні про академічну доброчесність в ДМІ ТНМ, представлене 
на сайті (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm) і включають: інформування усіх учасників освітнього процесу щодо 
необхідності дотримання академічної доброчесності, пропозиції щодо вибору дисципліни «Академічна 
доброчесність», що передбачено ОП та НП, розміщення на сторінках сайту Інституту нормативних документів щодо 
академічної доброчесності, проведення регулярних вебінарів (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/akadem%D1%96chna-dobrochesn%D1%96st) щодо академічної доброчесності, проведення роз’яснювальної 
роботи щодо видів порушень академічної доброчесності та видів відповідальності за недотримання правил під час 
аудиторних навчальних занять; посилення контролю членів екзаменаційних комісій, науково-педагогічних 
працівників щодо виявлення запозичень. Під час анонімного анкетування у 2021 47,4% здобувачів вказали, що вони 
оцінили систему принципів дотримання академічної доброчесності на «відмінно», 42,1% - на «добре» й 15,8 – на 
«задовільно».
Під час викладання дисципліни «Основи академічної доброчесності», до відома здобувачів доводяться встановлені 
вимоги нормативно-правових актів та відповідні положення Інституту про академічну доброчесність серед 
здобувачів вищої освіти та відповідальність в разі недотримання вимог.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Процедура реагування на порушення академічної доброчесності визначається у Положеннях: про академічну 
доброчесність ДМІ ТНМ, про організацію освітнього процесу, про інтелектуальну власність учасників освітнього 
процесу, про виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього процесу 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
За фактом порушення принципів академічної доброчесності (або за результатами розгляду відповідної службової 
записки декана медичного факультету) в Інституті наказом ректора створюється Комісія з питань академічної 
доброчесності. 
За порушення академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками інституту Комісія 
з питань академічної доброчесності може клопотати перед адміністрацією про відмову у присудженні наукового 
ступеня та присвоєння вченого звання, про позбавлення присудженого наукового ступеня, про відмову у 
оприлюдненні (публікації) результатів наукових досліджень, тощо.
За порушення академічної доброчесності здобувачем передбачено наступні види відповідальності: попередження, 
повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку), повторне проходження відповідного освітнього компоненту, 
відрахування з контингенту здобувачів інституту.
Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти на освітній програмі, що акредитується, не зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядок конкурсного добору науково-педагогічних працівників(НПП) ДМІ ТНМ регламентуються Положенням про 
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
Відповідно до Положення, конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності 
прав, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень. Професіоналізм викладача визначається його 
спеціальністю, відповідно до документів про вищу освіту (спеціаліст, магістр), науковий ступінь, вчене звання - за 
кафедрою або науковою спеціальністю, а також - до вимог Постанови КМУ від 30.12.15 № 1187 (в редакції Постанови 
КМУ від 24.03.21 № 365) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». На ОП 2021 
«Стоматологія» викладають досвідчені НПП з відповідним стажем практичної та науково-педагогічної роботи за 
відповідною спеціальністю. На сторінці сайту ДМІ ТНМ, зокрема відділу кадрів, розміщено нормативну базу та 
регулярно публікується актуальна інформація щодо наявності вакантних посад і вимоги до претендентів 
(https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-tnm/v%D1%96dd%D1%96l-kadr%D1%96v). Наприкінці кожного навчального року 
визначається рейтинг НПП відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри ДМІ 
ТНМ» (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Згідно Положення про Раду роботодавців у ДМІ ТНМ роботодавці залучаються до організації та реалізації 
освітнього процесу. Згідно Положення про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти 
роботодавці входять до складу проектної групи, приймають участь у громадському обговоренні та можуть надати 
власну рецензію на ОП. 
Під час розробки ОП 2017 на міжкафедральному засіданні (15.02.17, протокол №4) д-р Кіжнер В., надала свої 
пропозиції стосовно професійно-орієнтованих вибіркових компонент ОП та наголосила на необхідності збільшення 
практичних годин професійної підготовки. Ця пропозиція була врахована в ОП 2017. Д-р Осадчій В., підтримав 
тенденції оновленого галузевого Стандарту та висловив побажання про використання методів проблемно-
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орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін. Реалізовано у ВК «Сучасні принципи проблемно-
орієнтованого навчання» та методах викладання профільних дисциплін. При обговоренні ОП 2020 на 
міжкафедральному засіданні від 16.01.20, професор Матрос-Таранець І., озвучив пропозицію Ради роботодавців, яка 
була реалізована у ВК «Менеджмент і маркетинг у стоматології». При обговоренні ОП 2021 на засіданні 10.11.20, д-р 
Кудін С., запропонував вибіркову дисципліну «Ендодонтія під мікроскопом», що було реалізовано у даній ОП.
Заключення договорів про співпрацю з клінічними базами дозволило створити належні умови для опанування 
здобувачами практичних навичок. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

У ДМІ ТНМ створена та функціонує Рада роботодавців, до якої входять експерти галузі, магістри державного 
управління, лікарі вищої категорії, які беруть участь в обговоренні напрямів вдосконалення освітнього процесу 
(https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/sp%D1%96vpraczya-z-robotodavczyami). 
Інститут (випускова кафедра) залучає до освітнього процесу на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 
представників роботодавців, запрошуючи їх на практичні заняття та проведення майстер-класів, відкритих лекцій. 
Зокрема, д-р Міончинська В., практикуючий лікарка-стоматолог, проводить практичні заняття для здобувачів 3-х 
курсів, використовуючи потужності приватної практики, згідно договору про співпрацю. Експерт робочої групи з 
роботи над ОПП, власник приватної практики, д-р Тамлаві А., є викладачем профільних дисциплін для студентів 3-5 
курсів. У роботі СНТ приймає участь багато експертів галузі, зокрема, у 2021 запланована низка лекцій за участі 
професіонала-практика д-ра – Томашпільського В., власника стоматологічної компанії “Praktik”, щодо 
Малоінвазивних протоколів у хірургії порожнини рота. До проведення циклів інформальної освіти долучилась 
проф. Ідашкіна Н., провівши під час засідань СНТ Інституту майстер-класи з хірургічної стоматології 
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/studentske-naukove-tovaristvo).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

ДМІ ТНМ сприяє професійному розвитку викладачів ОП «Стоматологія» у створенні умов для проходження 
стажування чи підвищення кваліфікації, що регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково- педагогічних працівників у ДМІ ТНМ.
Викладачі приймають участь у різноманітних форумах, майстер-класах, конференціях, які фінансує Інститут. Так, 
викладач Міончинська В. 29.03.19 пройшла професійний курс з естетичної реставрації д-ра Доменіко Массіроні 
(Domenico Massironi). Професор Комський М. у вересні 2016 року отримав сертифікат GOOD CLINICAL PRACTICES 
за результатами шестигодинного обов’язкового курсу від Національного інституту з проблем зловживання 
наркотиками (США). У березні 2020 разом з колегами (Срібник П., Влад М.) представив доповідь на міжнародній 
науково-практичній конференції у Білорусі. 
Усі викладачі профільної кафедри є дійсними членами ГО «Асоціації стоматологів України».
Моніторинг рівня професійної майстерності викладачів здійснюється кафедрами, відповідно до Положення про 
рейтингову систему оцінки діяльності кафедри, та аналізується деканом факультету, навчально-методичним 
відділом з урахуванням думки здобувачів освіти під час анкетування та у відділі кадрів. 
Відділ кадрів щорічно звітує про підвищення педагогічної кваліфікації НПП. 
В Інституті випускається щорічний посібник в рамках міжнародної науково-методичної конференції за ініціативи 
ДМІ ТНМ – «Актуальні питання медицини», де також розглядають різноманітні питання та аспекти вдосконалення 
викладацької діяльності.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В Інституті, відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і НПП та 
Положення про порядок заміщення вакантних посад, під час проходження конкурсу на заміщення вакантних посад 
та укладанні трудового договору враховуються результати підвищення кваліфікації НПП. 
В Інституті діє система оцінки рейтингу діяльності НПП, що враховує здобутки у методичній, науковій, 
організаційній та громадській діяльності, за результатами якої кафедри та викладачі з найкращим результатом 
можуть отримувати заохочення, у т.ч. у вигляді премій. 
Інститут фінансує публікації науково-практичних результатів досліджень у формі статей у збірнику, який щорічно 
видається у ДМІ ТНМ – «Актуальні питання медицини», та тез конференцій, що проводяться на базі Інституту. 
Молодим науковцям частково оплачуються видання публікацій в збірниках, які входять до наукометричних баз. 
Викладачі, які очолюють внутрішні рейтингові списки в Інституті, відповідно заохочуються, подаються до МОНу для 
відзначення, тощо.
Заходи по сприянню розвитку професіоналізму викладачів передбачають додаткові надбавки за викладання 
англійською мовою.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
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Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та ПРН, оскільки планування їх здійснюється 
перспективно та щорічно. Загальна площа навчальної бази – 3911,83 м2, забезпечується довгостроковими 
договорами оренди. В період 2017-2021 було виконано капітальний ремонт (3000м2). 
Кількість навчальних аудиторій складає 48, з яких 4 мають площу понад 65м2, вони обладнані необхідними 
меблями, дошками, доступним швидкісним інтернетом, проекторами, матеріально-технічним та методичним 
матеріалом. Кількість комп’ютерних класів, що використовуються у навчальному процесі, – 4, оснащені 
комп’ютерами у кількості 36 од. Кількість комп’ютерів, які додатково використовуються в освітньому процесі по 
аудиторіях – 48 од. Програмне забезпечення відповідає ліцензійним вимогам.
Інфраструктура ЗВО налічує 10 навчальних баз, з яких 4 є профільними, і оснащені відповідно до вимог ліцензійних 
умов. Бази обладнані стоматологічними установками у кількості 23 од., також наявні портативні бормашини та 
фантоми у кількості 21 од. 
Наявні договори про приготування та організацію харчування, дійсні до 2031. 
Договір на оренду спортзалу, дійсний до 2031. 
Бібліотечний фонд за спеціальністю «Стоматологія» відповідає ліцензійним умовам, протягом 2017-2021 придбано 
близько 850 видань; загальний обсяг бібліотечного фонду - понад 20 тис. одиниць.
У 2020 створений центр симуляційних методів навчання, що допомагає в оволодінні практичними навичками та 
складанні ОСКІ. 
Робочі програми навчальних дисциплін, матеріали практичних занять переглядаються щорічно.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Здобувачі мають вільний та безоплатний доступ до інфраструктури ЗВО. Уся інформація, що стосується освітнього 
процесу, в повній мірі доступна на офіційному сайті, відповідних підрозділах ДМІ ТНМ. Здобувачі можуть брати 
участь у науково-дослідницьких роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, у представленні своїх 
робіт для публікації, заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності 
Інституту. 
Питанню задоволеності освітнім середовищем приділяється значна увага під час міжкафедральних засіданнях, де 
запрошені здобувачі та представники студентського самоврядування можуть висловити свої зауваження та 
пропозиції. Під час анонімного опитування на питання щодо задоволеності матеріально-технічним забезпеченням 
63,2% оцінили на «відмінно», 15,8% - «добре», 21,1% - «задовільно»; стан соціальної підтримки 42,1% оцінили на 
«відмінно», 36,8% - «добре», 21,1% - «задовільно»; стан інформаційної підтримки 47,4% оцінили на «відмінно», 
47,4% - «добре», 5,2% - «задовільно»; стан консультативної підтримки 26,3% оцінили на «відмінно», 68,4% - 
«добре», 5,3% - «задовільно». Під час міжкафедрального засідання 09.03.21 з пропозицією щодо збільшення 
кількості англомовних навчальних видань виступила студентка 3 курсу Кайлондо Л. Це було враховано під час 
здійснення закупівель на наступний навчальний рік. Репозитарій, що створений відповідно до Положення про 
репозитарій ДМІ ТНМ, надає можливість здобувачам отримувати сучасні знання та знайомитись з досягненнями 
викладачів закладу.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Створення безпечного освітнього середовища задекларовано у стратегічних принципах ДМІ ТНМ,  Положенні про 
куратора академічної групи, (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-v%D1%96z%D1%96ya,-strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm) та 
Перспективному плані розвитку ДМІ ТНМ 2021-2026. Регулює цю діяльність в Інституті Положення про створення 
безпечного освітнього середовища та запобігання булінгу (цькуванню). Відповідно до Положення, одним з основних 
принципів функціонування ДМІ ТНМ є домінування життя людини, як головної цінності, що є підставою для 
забезпечення максимальної безпеки освітнього середовища і закладу. Всі основні та допоміжні приміщення ДМІ 
ТНМ мають сертифікати і паспорти санітарної та протипожежної безпеки. Щорічно проводиться планова оцінка 
стану виробничого обладнання. Кожний працівник та студент проходить процедуру ознайомлення з основними 
правилами техніки безпеки відповідальним працівником закладу (інженер з охорони праці). На всіх кафедрах є 
відповідальний з охорони праці. Він проводить інструктаж з техніки безпеки здобувачів на першому занятті та 
проводить документування. 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Системна підтримка здобувачів освіти у ДМІ ТНМ (освітня й організаційна) здійснюється через їх комплексну 
взаємодію з фахівцями деканату, де вони за зверненням можуть не тільки отримати необхідну інформаційну 
підтримку стосовно освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення (взагалі), а і організації вільного часу, 
проживання в гуртожитку (зокрема). Також, на безоплатній основі, деканатом надаються відповідні послуги щодо: 
узгодження графіків консультацій навчання за індивідуальними навчальними планами, забезпечення здобувачів 
вищої освіти необхідними документальними матеріалами для оформлення соціальних пільг, організації надання 
персональної інформації для контролюючих та інших органів, тощо. 
В ДМІ ТНМ всю актуальну інформацію здобувачі та викладачі мають змогу отримувати з сайту Інституту 
(https://dmitnm.edu.ua/for-students/ogoloshennya-dekanatu). Крім того, на електронній платформі Microsoft teams 
365 здобувачам надають навчально-методичну інформацію. 
На сайті ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/for-students/dodatkov%D1%96-osv%D1%96tn%D1%96-ta-
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%D1%96nsh%D1%96-platn%D1%96-poslugi) надано інформацію щодо додаткових послуг та позанавчальної 
діяльності (https://dmitnm.edu.ua/institute-activity/vixovna-robota/), а на сторінці Інституту для випускників – 
інформацію щодо можливих баз післядипломної освіти (інтернатури) (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/sp%D1%96vpraczya-z-vipusknikami-dm%D1%96-tn. На сторінці https://dmitnm.edu.ua/for-students/granti 
надано інформацію щодо грантових проєктів. 
Під час аналізу результатів анонімного анкетування, що відбувається відповідно до Положення про анкетування 
учасників освітнього процесу та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm), було встановлено, що рівень задоволеності здобувачів якістю 
наданих освітніх послуг складає в середньому «добре» – 52,65%, «відмінно» серед 36,85% респондентів , 
«задовільно» для 10,5% респондентів.  

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Одним з головних завдань ДМІ ТНМ під час організації освітнього процесу є створення безбар’єрного середовища, 
що надає змогу особам з особливими потребами отримати вільний доступ до навчання. Це регламентується 
Положенням про організацію освітнього процесу для осіб з особливими освітніми проблемами 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). Здобувачів з особливими освітніми потребами протягом часу існування 
ОП «Стоматологія» не було. Проте, ДМІ ТНМ створює всі відповідні умови для можливості забезпечення права на 
освіту цієї категорії здобувачів. Докладну інформацію також оприлюднено у відповідному розділі на офіційному 
сайті ДМІ ТНМ.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика ДМІ ТНМ щодо попередження та врегулювання конфліктних ситуацій визначена у “Місії, візії та 
ключових цінностях, стратегії розвитку” ЗВО. Процедура врегулювання конфліктних ситуацій регламентується 
низкою положень: Положенням про попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями, 
Положенням про створення безпечного освітнього середовища та запобігання булінгу (цькуванню), Положення про 
порядок розгляду заяв, скарг та пропозицій здобувачів вищої освіти, тощо (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). За час 
реалізації ОП у ДМІ ТНМ не було зафіксовано випадків конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних з 
дискримінацією, сексуальним домаганням та корупцією.
Політика щодо антикорупційної діяльності представлена на сайті ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/anti-corruption-activities) та регулюється Положенням про антикорупційний комітет. Результати діяльності 
антикорупційного комітету щорічно висвітлюються на офіційному сайті та доводяться співробітникам під час 
засідання Вченої ради ДМІ ТНМ. Свої скарги та пропозиції здобувачі можуть надати протягом регулярних 
анонімних анкетувань. Також у ДМІ ТНМ функціонує електронна скринька довіри, яка розміщена на сайті 
(https://dmitnm.edu.ua/skrinka-doviri).
Інститутом також врегульовано питання запобігання корупційної діяльності у Положенні про антикорупційний 
комітет ДМІ ТНМ (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-
regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).
Адміністрація також приділила увагу врегулюванню спірних питань при підсумковій оцінці знань здобувачів, що 
відображено у Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm). 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

У ДМІ ТНМ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регламентуються 
Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти, Положенням про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів 
вищої освіти у ДМІ ТНМ, Положенням про гаранта освітньої програми (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, Положення про гаранта ОП, Положення про 
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освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки здобувачів, а також Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДМІ ТНМ існує чіткий порядок 
моніторингу та періодичного перегляду ОП. Перегляд ОП відбувається на міжкафедральних засіданнях, куди 
запрошуються не тільки члени проєктної групи з розробки ОП, але й інші стейкхолдери: здобувачі освіти, 
представники студентського самоврядування, випускники, роботодавці, академічна спільнота, представники ГО, 
тощо. Такі засідання відбулись 06.12.16, 15.02.17, 24.10.19, 16.01.20, 10.11.20, 09.03.21. У процесі роботи над ОП 
враховуються рекомендації під час громадського обговорення (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/gromadske-obgovorennya), шляхом отримання рецензій від зацікавлених сторін, в 
результаті анонімного опитування. 
Зміни в ОП вносяться у вигляді оновлення ОП або модернізації не рідше, ніж раз на 4 роки. 
Пропозиції щодо змін ОП можуть вноситись: керівництвом ДМІ ТНМ, співробітниками підрозділів, гарантом ОП, за 
відсутності бажаючих вступити на ОП, за ініціативи членів проєктної групи у відповідь на зміни, що стались у 
професійному полі, змін ринку освітніх та професійних послуг, тощо.
Повторне затвердження може відбуватись з ініціативи гаранта ОП у разі значного оновлення останньої.
Внаслідок зміни ОП відбуваються корекції у НП, програмах навчальних дисциплін, практик тощо.
Затвердження останніх змін ОП відбулись на засіданні Вченої ради ДМІ ТНМ 25.03.21. Цьому передувало 
обговорення ОП на міжкафедральному засіданні 10.11.20, та, з урахуванням результатів громадського обговорення, 
09.03.21. 
Були призначені відповідальні, внесені відповідні зміни з урахуванням пропозицій: 
- Гаранта ОП, професора Комського М., та д-ра Кудіна С., щодо формування певних фахових компетентностей;
- професора Дичка Є., щодо введення в ВК 4.16. «Психосоматика у стоматології»
- професора Слєсаренко О., щодо оновлення ВК 1.6. «Основи психології і педагогіки у вищій медичній школі»
- доцента Харченко О., щодо введення в ВК 3.10 “Біомеханіка ЩЛА. Ортопедичні аспекти.”
- голови студентського самоврядування Святун Н. щодо висвітлення аспектів COVID-19 при оновленні тематики ОК 
13, 21 та впровадження ВК 4.13. «Стоматологічні аспекти інфекційних та соматичних захворювань. Стоматологічний 
прийом в умовах пандемії COVID-19»
- здобувачки Горбань Г. щодо висвітлення питань сучасної косметології у ВК 4.10 «Косметологія»
- іноземних здобувачів, щодо збільшення бюджету часу для аудиторної роботи;
- роботодавця д-ра Кудіна С. щодо викладання сучасних методик ендодонтичного лікування реалізовано у ВК. 3.7. 
«Ендодонтія під мікроскопом».
Профіль  ОП оновлено на відповідність до Європейської рамки кваліфікацій, а саме - сьомому рівню НРК та другому 
циклу вищої освіти Європейського простору вищої освіти (Постанова КМ України від 25.06.20 № 519).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості її реалізації 
шляхом: участі у регулярних міжкафедральних засіданнях з обговорення ОП, участі у розширених засіданнях 
старостату та на засіданнях Вченої ради Інституту, анонімного анкетування та громадських обговорень. 
Здобувачі освіти були включені до складу робочої групи з розробки ОП (склад затверджено на засіданні Вченої ради 
24.11.16, протокол №4). Під час розробки ОП 2017 на міжкафедральному засіданні (15.02.17, протокол №4) 
враховано пропозицію, щодо включення питань академічної доброчесності, здобувача 1 курсу ОКР «Спеціаліст», 
Пащенко К. Реалізовано в ОП 2017 шляхом впровадження ВК «Основи академічної доброчесності». За результатами 
громадського обговорення ОП 2020, враховано пропозицію Тарнаповича П., щодо оновлення змісту ОК 
«Ортопедична стоматологія», та Кошиля В., щодо поглибленого вивчення стоматологічних матеріалів, - реалізовано 
у ВК «Сучасні стоматологічні матеріали». За результатами громадського обговорення ОП 2021 (09.03.21) враховано 
пропозицію здобувачки з Великобританії, Л. Кайлондо, щодо забезпечення англомовною літературою, шляхом 
поповнення бібліотечного фонду. Пропозиція Горбань Г., щодо висвітлення питань сучасної косметології 
реалізована у ВК «Косметологія». Пропозиція здобувачки Святун Н., щодо висвітлення аспектів COVID-19, 
врахована при оновленні тематики ОК 13, 21 та впровадження ВК «Стоматологічні аспекти інфекційних та 
соматичних захворювань. Стоматологічний прийом в умовах пандемії COVID-19».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Представники студентського самоврядування (СВ) мають можливість впливати та зміст ОП та освітньої діяльності в 
ДМІ ТНМ шляхом участі у міжкафедральних засіданнях, засіданнях Вченої ради Інституту, надання пропозицій під 
час регулярних анонімних опитувань, а також індивідуальних звернень. Під час міжкафедрального засідання 
16.01.20 надійшла пропозиція від Голови СВ, Святун Н., яка озвучила підсумки розширеного старостату від 14.11.19, 
де студентами була підтримана пропозиція переоснащення симуляційного центру. На міжкафедральному засіданні 
09.03.21 від голови СВ, здобувачки вищої освіти за ОП «Медицина», Святун Н., надійшла пропозиція щодо 
врахування епідемічної ситуації COVID-19 в країні та світі. Це було враховано шляхом внесення до ОП 
«Стоматологія» ВК 4.13. «Стоматологічні аспекти інфекційних та соматичних захворювань. Стоматологічний 
прийом в умовах пандемії COVID-19» та оновлення тематики ОК 13 «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» і ОК 
21 «Внутрішня медицина (в т.ч. пропедевтика внутрішньої медицини, інфекційні хвороби та епідеміологія, клінічна 
фармакологія)».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
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якості

У процесі створення та вдосконалення даної ОП роботодавці та їхні представники приймали активну участь шляхом 
безпосереднього регулярного обговорення на міжкафедральних засіданнях, етапах громадського обговорення та 
наданні рецензій. Під час розробки ОП 2017 (15.02.17, протокол №4) д-р Кіжнер В. надала свої пропозиції стосовно 
професійно-орієнтованих вибіркових компонент ОП та наголосила на необхідності збільшення практичних годин 
професійної підготовки. Ця пропозиція була врахована в ОП 2017. Д-р Осадчій запропонував використання методів 
проблемно-орієнтованого навчання при викладанні клінічних дисциплін. Реалізовано у ВК «Сучасні принципи 
проблемно-орієнтованого навчання» та методах викладання профільних дисциплін. При обговоренні ОП 2020 
(16.01.20), професор Матрос-Таранець І., озвучив пропозицію Ради роботодавців, яка була реалізована у ВК 
«Менеджмент і маркетинг у стоматології». На міжкафедральному засіданні 24.10.19 (протокол №2) до обговорення 
долучився голова Дніпровського осередку імплантологів України д-р Нєженцев Є., який підтримав впровадження 
Стандарту вищої освіти «Стоматологія» в освітній процес Інституту та висловив пропозицію щодо впровадження ВК 
«Цифрові технології у стоматології», що було реалізовано у ОП 2020. При обговоренні ОП 2021 (10.11.20), д-р Кудін 
С., запропонував включити до вибіркових дисциплін «Ендодонтію під мікроскопом».
Свої рецензії на ОПП 2021 надали д-р Кіжнер В., д-р Осадчий В., д-р Кудін С., зовнішні відгуки  - Македонський І., 
Власов О.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Випускників даної ОП ще не було. Проте, вже були випуски здобувачів за ОКР «спеціаліст» «Стоматологія» 
попередніх років. На сайті ДМІ ТНМ в підрозділі для випускників (https://dmitnm.edu.ua/institute-
activity/sp%D1%96vpraczya-z-vipusknikami-dm%D1%96-tnm) представлено інформацію щодо найбільш визнаних баз 
післядипломної підготовки в інтернатурі. Шляхом заповнення анкети 
(https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf68MdVF1KsdxL5ed043elNdrqjyd2biZGghKyoAFR7TasBMA/closedfor
m) випускники залишають інформацію щодо їхнього працевлаштування, також вони можуть вказати на недоліки та 
надати рекомендації для покращення ОП та освітньої діяльності в ДМІ ТНМ. На цій сторінці також представлені 
відгуки випускників.
Процедура збирання інформації щодо кар’єрного росту випускників ОПП проводиться шляхом їхнього опитування. 
У такий спосіб вони діляться власним досвідом працевлаштування та надають інформацію щодо практичного 
застосування знань і умінь, здобутих під час навчання.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час проведення внутрішнього моніторингу ОП, результати якого доповідались на міжкафедральних засіданнях 
було виявлено ряд недоліків: 
1. За результатами анонімного анкетування здобувачів одним з найбільш складних питань виявилось забезпечення 
практичної складової після початку навчання із застосуванням дистанційних технологій. Так, 10,5 % здобувачів 
вказали, що є складнощі в опануванні практичними навичками. Після обговорення було прийнято рішення щодо 
можливості використання симуляційного центру в індивідуальному форматі (малими групами) за заявою 
здобувачів під час карантину. 
2. Аналіз анкетування здобувачів виявив, що 15.8% не задоволені системою вибору ВК в зв’язку з недобором 
мінімально необхідної кількості здобувачів (8 осіб) для формування групи для вивчення конкретної дисципліни за 
вибором. Після обговорення було прийняте рішення внести в Положення про порядок та умови вибору здобувачами 
вищої освіти вибіркових дисциплін доповнення щодо можливості проведення занять малими групами (менше за 8 
осіб). 
3. За результатами моніторингу баз практичної підготовки здобувачів у 2019 та необхідністю унормування обсягу та 
якості практичних навичок ОП вимогам галузевого Стандарту, зокрема для проведення практично-орієнтованого 
іспиту ОСКІ за поданням проф. Матроса-Таранця І. на міжкафедральному засіданні 24.10.19 було прийняте рішення 
щодо оновлення матеріального та технічного забезпечення симуляційного навчання. 
4. Ще одним недоліком була недостатня активність здобувачів щодо участі у програмах міжнародної академічної 
мобільності. Як наслідок на сайті ДМІ ТНМ з’явився окремий підрозділ, що інформує здобувачів щодо актуальних 
грантових пропозицій (https://dmitnm.edu.ua/for-students/granti) та протягом 2020-2021 н.р. проведено ряд 
консультацій щодо порядку подання заяв для участі у міжнародних освітніх та професійних програмах.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП є первинною. Результати даної акредитації будуть обговорені та враховані згідно діючої в ДМІ ТНМ 
процедури при наступному оновленні ОП. 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота безпосередньо залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП «Стоматологія» 
шляхом її вдосконалення та оновлення. На міжкафедральному засіданні 06.12.16 викладачка Євтушенко Т. 
обґрунтувала доцільність включення до вибіркових дисциплін «Основ мікроелементології», «Біоклінічної 
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медицини». Доцент Самойленко І. запропонувала ВК «Ергономіка у практичній стоматології». На засіданні 15.02.17 
проф. Матрос-Таранець І. наголосив на необхідності збільшення годин практичної підготовки; проф. Слєсаренко О. 
(зав. кафедри фундаментальних дисциплін з курсом традиційної і нетрадиційної медицини) підтримала пропозицію 
студентства та сприяла реалізації ВК «Основи академічної доброчесності»; к.мед.н. Крісс Г. запропонувала 
включити розділ визначення основних термінів та понять до змісту ОП. На міжкафедральному засіданні від 10.11.20 
проф. Комський М. закцентував увагу на важливості розуміння онтогенетичних особливостей ЩЛА та запропонував 
доповнити фахові компетентності. Реалізовано у ФК 20. За результатами громадського обговорення ОП 2021 
реалізовано ВК 3.10.
Під час щорічної інститутської міжрегіональної науково-методичної конференції «Актуальні питання медицини», у 
2016 викладач Нечипоренко І. доповіла «Про актуальність викладання «Біоритмології» у медичних ВНЗ» 
(реалізовано у ВК «Біоритмологія» ОП 17). У 2017 проф. Абрамов В. та Назарова Д.  доповіли «Про значення 
тестування для об’єктивізації контролю знань» реалізовано в навчальному процесі за ОП 2017.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-
d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm) у ДМІ ТНМ, колегіальним органом управління Інституту, який визначає 
систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є Вчена рада Інституту. Відповідальність 
за розподіляється наступним чином: кафедри, деканат медичного факультету, навчальний відділ, перший 
проректор, Вчена рада Інституту.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується згідно з Наказом МОН України від 19.02.2015 №166 
«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». На офіційному сайті 
Інституту розміщується і постійно оновлюється інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, відповідно 
до вимог Закону України «Про вищу освіту» https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/polozhennya-shho-regulyuyut-d%D1%96yaln%D1%96st-dm%D1%96-tnm:
- Положення про організацію освітнього процесу ДМІ ТНМ
- Положення про освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти
- Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників
- Положення про планування й облік робочого часу професорсько-викладацького складу
- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
- Положення про академічну доброчесність
- Положення щодо виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього процесу
- Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій
- Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін
- Положення про організацію та проведення контрольних заходів
- Положення про використання елементів дистанційного навчання
- Положення про анкетування (опитування) учасників освітнього процесу.
ДМІ ТНМ має офіційну сторінку Facebook та канал Youtube.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-tnm/license 
https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/gromadske-obgovorennya 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://dmitnm.edu.ua/about-dmi-tnm/license 
https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-%D1%96nformacz%D1%96yaa/specz%D1%96alnost%D1%96-ta-
osv%D1%96tn%D1%96-programi 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
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Сильні сторони програми: 
1. Базується на державному Стандарті вищої фахової освіти.
2. Скерованість на розширення світогляду майбутніх лікарів за рахунок формування пацієнт-центрованого, 
холістичного аналітичного підходу із застосуванням принципів міжпрофесійних освітніх можливостей для 
ефективного використання традиційних та алопатичних методів лікування.
3. Орієнтація на практичну та клінічну підготовку.
4. Сприятливі умови навчання.
5. Досвідчений, мотивований і компетентний науково-педагогічний штат, який забезпечує якісну освіту.
6. Сучасна матеріально-технічна база, яка відповідає державним та галузевим вимогам, здійснюється її постійний 
розвиток та нарощування.
7. Постійний та тісний продуктивний зв'язок зі стейкхолдерами. 
8. Колективна та розподілена дія навчальних дисциплін, методів і результатів навчання.
9. Врахування результатів аналізу відповідності запланованих результатів навчання потребам ринку праці.
10. Студентоцентрованість.
11. Якість навчання гарантується системою взаємопов’язаних заходів згідно вимог нормативної документації 
Інституту.
12. Зв’язок освітньої програми з Місією та Планом розвитку вищого навчального закладу.

Слабкі сторони програми:

1. Науково-дослідна сторона реалізації ОП потребує вдосконалення.
2. Актуальним залишається розширення міжнародних зв’язків та реалізація програм міжнародної мобільності.
3. Вдосконалення дистанційних форм навчання: віртуальний пацієнт, віртуальна лабораторія, тощо.
4. Брак інформації для врахування результатів моніторингу кар’єр випускників.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку даної ОП базуються на Місії, візії та стратегії розвитку ДМІ ТНМ та викладені у 
Перспективному плані розвитку (https://dmitnm.edu.ua/publ%D1%96chna-
%D1%96nformacz%D1%96yaa/m%D1%96s%D1%96ya,-v%D1%96z%D1%96ya,-strateg%D1%96ya-dm%D1%96-tnm):
1. Підвищення якості системи фахової підготовки здобувачів вищої освіти, ефективності управління.
2. Приведення якості освітньої діяльності до міжнародних стандартів.
3. Реалізація концепції безпечного освітнього середовища та вмотивованості учасників освітнього процесу.
4. Посилення взаємозв’язку між Інститутом, здобувачами освіти та потенційними роботодавцями.
5. Вдосконалення наукової діяльності.
6. Вдосконалення лікувально-консультативної роботи.
7. Розширення міжнародної інтеграції.

Запровадження неформальної та дуальної форм навчання. Реалізація таких процесів передбачає: 
- опрацювання навчального плану та його компонентів у кредитах, та модернізацією змісту існуючих компонентів
- створення/оновлення двомовного (український та англійський) контенту для дисциплін ОП
- розробку та впровадження в освітній процес нових методик навчання, які спрямовані на забезпечення стійкості 
набутих знань та навичок задля професійної діяльності
- розробку дистанційних курсів для нових дисциплін
- підготовку викладачів кафедри для роботи за передовими європейськими практиками, для формування 
відповідного навчального контенту тощо (включно із проведенням тренінгів)
- залучення стейкхолдерів до модернізації ОПП.
 Наступною перспективою розвитку є посилення взаємного зв'язку наукової та освітньої складових програми, 
відповідно до стратегічних напрямків: координація і фінансування досліджень, вмотивованість студентів, зростання 
професіоналізму викладачів, інтернаціоналізація тощо. 
Також Інститут планує розвиватися у напрямку впровадження програми MD/PhD, оскільки вона є важливим 
джерелом майбутніх вчених-клініцистів. 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:
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Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Абрамов Сергій Вікторович

Дата: 15.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Патофізіологія навчальна 
дисципліна

Патофізіологія.pdf N03y7cz/0yD9CoI3q
R/3ZDYMkV6ldSnPF

UOmni8ip5U=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.

Фармакологія навчальна 
дисципліна

Фармакологія.pdf MVef0F131PhGOad/
qaGSzYhgLSL74Tj4a

gaCl9rjlE4=

Комп’ютерне забезпечення:
Комп'ютер UNITEX: H110.i3-7100 
8 Gb.120GB.DVD.VGA.HDMI.mATX 
1шт – 10 шт;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
silver HP 250 Gb -1 од., 2021 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 шт., 2020 р.;
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Макети лікарських препаратів 
(40 груп по 30шт.)
Таблиці – 10
Колекція препаратів

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

навчальна 
дисципліна

Внутрішня 
медицина.pdf

qodxN4FQGhyowx92
Czm/zQK+3fFiNoOZ

2AgcCZ0jHaY=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FVA/i3-
1005G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/U A/Asteroid 
silver HP 250 Gb – 3 шт, 2020 р.
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 шт., 2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 



використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
ЕКГ-апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм- 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна атеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
накладання електродів, 
особливостей проведення самої 
процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020р.
Монітор пацієнта HeACO SP10 – 
1 од., 2020р.
Портативна цифрова 
ультрозвукова система 
SonoScape A6 з конвексним 
датчиком С352 апертура 60 мм- 
1 од., 2018р
Електричний Тонометр - 
представлене обладнання 
використовується: на темах 
«Первинна артеріальна 
гіпертензія, «Вторинна 
артеріальна гіпертензія», для 
демонстрації техніки 
вимірювання артеріального 
тиску, особливостей проведення 
самої процедури, а також для 
подальшої оцінки отриманих 
результатів у хворих з 
патологією серцево-судинної 
системи.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 шт
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 шт
Стетоскоп Раппапорта Paramed 
– 1 шт
Стетоскоп Раппапорта LD 
SteTime – 1 шт
Тонометр механічний LD-70 – 1 
шт
Тонометр механічний LD-71 – 1 
шт
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 шт
Пристрій для переливання крові 
– 3 шт

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

навчальна 
дисципліна

Хірургія.pdf Z5KurdzPgJKqbBvjG
FB2PYKJTjaoh2t0yj

RhvddTfkA=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 3 шт, 2020 р.;
Ноутбук НP 15s-eq1000ua Natural 
Silver (28Z66EA) – 2 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 



Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стетоскоп з двосторонньою 
головкою – 2 шт
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 шт
Стетоскоп Раппапорта Paramed 
– 1 шт
Стетоскоп Раппапорта LD 
SteTime – 1 шт
Тонометр механічний LD-70 – 1 
шт
Тонометр механічний LD-71 – 1 
шт
Тонометр механічний 
ПроМедика – 1 шт
Пристрій для переливання крові 
– 3 шт
Ножиці, голкотримач, жгут – 25 
шт
Модель-імітатор для жіночої 
катетеризації -1 од.
Модель-імітатор для чоловічої 
катетеризації  - 1 од.
Дитяча модель для катерізації 
(чоловіча і жіноча) – 1 од.
Тренажер «Тарас -15Д» 
торс+індикація дій на грудині 
(2017) – 1 од.
Модель кішкивника -1 од.
Модель мозгу – од.
Модель торс людини 45 см – 1 од
Модель голови в ростині – 1 од.
Тренажер-модель жіночого тазу 
для постановки клізм і 
внутрішньом’язових ін’єкцій – 1 
од
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» - 1 од
Тренувальний автоматичний 
зовнішній дефібрилятор і3-Т
Тренажер для серцево-легеневої 
реанімації новонародженого з 
контролем
  Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

навчальна 
дисципліна

Соціальна 
медицина.pdf

AXYhq74O1tqTNG4k
oNsQ31/1nx8qUCtH

nMq3v7v/pGw=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.



Радіологія навчальна 
дисципліна

Радіологія.pdf XJRYUPUeJB782E
WkOry2tqLp8IZKY
W601Wu803f3YwI=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Набори рентгенограм та 
електронна база променевих 
досліджень (рентгенограми, КТ, 
МРТ, УЗД і т.і.), негатоскопи.

Патоморфологія навчальна 
дисципліна

Патоморфологія.p
df

8pqrv2B/agL4hHiss
mFinCuqF2fFdd32A

XLIM5yVY6o=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Стенд-1
Мікроскопи-5
Скальпель хірургічний 
одноразовий-45
Лезо хірургічне одноразове-3(уп)
Кукла-муляж-2
Мікропрепарати – 15 од.
Макропрепарати - 15 од.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

навчальна 
дисципліна

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань.pdf

B0glVZ4L7mJnUuwj
7nhEJXM+AdDK/m

rFdxQOQyspdhI=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 1 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стоматологічна установка – 4 
од.
Ультрозвукова мийка – 2 од. 
Сенсорний візіограф – 2 од.
Автоклав – 2 од.
Машина для пакування – 1 од.
Лампа Zoom для відбілювання – 1 
од.
Апарат VECTOR – 1 од.
Лампа фотополімерна – 1 од.



Столик стоматологічний – 1 од.
Камера для схову стерильних 
інструментів
Відбиткова маса – 10 од.
 Колби – 2 од.
Шпателя пластмасові – 4 од.
Кромпони – 2 од.
Для демонстрації позаротові 
апарати:
- лицьова маска
- лицьова дуга
Стеклоіномерний цемент 
Цемион для фіксації незнімних 
внутрішньоротових апаратів
Брекет-система для 
демонстрації 6 наборів
Типодонт (модель зубів) 
демонстраційний з брекетами 
та без брекетів – 6 од.
Череп для демонстрації – 1 од.
Матеріал для фіксації брекетів – 
10 од.
Інструменти для демонстрації:
- зворотній пінцет – 2 од.
- зонд – 5 од.
- стоматологічні лотки – 5 од.
- москіти – 5 од.
- скаллер – 2 од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
Стерилізатор повітряний – 2 од.

Хірургічна 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Хірургічна 
стоматологія.pdf

M7Eq72VDZQFNww
YBfbzuwJGTYsPa+D
KaS9CkkcHCkmY=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 2 
шт., 2021 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 2 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 2 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 3 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 3 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 3 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 3 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 1 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
2 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Портативні бормашини STRONG 



– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 10 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Інструментарій для проведення 
занять:
- Бори: алмазні, турбінні, 
твердосплавні, 
для кутових наконечників – 5 од.
- Наконечник турбінний – 3 од.
- Наконечник турбінний прямий 
– 5 од. 
- Наконечник турбінний 
загнутий – 7 од.
- Перехідник кутовий – 6 од.
- Щипці стоматологічні – 14 од.
- Елевавтори – 6 од.
- Голкотримачі – 10 од.
- Кюрета хірургічна – 10 од.
- Ножиці хірургічні – 10 од.
- Пінцет хірургічний – 30 од.
- Кусачкі кісткові – 2 од.
- Ложка хірургічна – 25 од.
- Молоток хірургічний – 5 од.
- Крючок фарабеф – 10 од.
- Підставка для інструмента – 9 
од.
- Нож Біла двухсторон. – 1 од.
- Ігли стоматологічні – 1 уп.
- Ножиці ясеневі – 2 од
- Пинцет Мериам – 2 од.
- Распатор – 6 од.

Ортопедична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Ортопедична 
стоматологія.pdf

tYvSzqR3QLY7+KCB
JmFU9pVvua+AP5J

GhdTx9/cAY+8=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
Комп'ютер UNITEX: H110.i3-7100 
8 Gb.120GB.DVD.VGA.HDMI.mATX 
- 3 шт, 2020 р.
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 2 шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Apex-локатор NSK  виробник 
Japan - 1 шт.
Апарат для фотополімеризації 
Starlight Ortho - 3 шт.
Вимірювач артеріального тиску   
Sphygmomanometers виробник  
Little Doctor International ( S) Pte., 
Ltd China - 2 шт.
Гігрометр психометричний ВИТ-
1,виробник "Стеклоприбор", 
Україна - 1шт.
Ендомотор  NSK TC 2 виробник 
Japan -1шт.
Компресор повітряний Tornado-2 
c осушувачем AEГА, виробник 
Germani -1 шт.
Крісло асистента - 3 шт.         
Лоток ниркоподібний -  модель 
ЛОЕ-105 «Медика- Україна- 16 
шт.
Лоток прямокутний ЛУЕ-
240,виробник Україна - 17 шт. 
Медичний столик - 3 шт.
Опромінювач бактерицидний 



Philips TNS 022 1*TLd-130WI, 
виробник China - 3 шт.
Скалер ультразвуковий 
Woodpecker UDS-E  - 1 шт.
Слюноотсмоктувач -3 шт.
 Стерилізатор повітряний ГП-20  
- 3 шт.
 Стерілізатор повітряний 
Bactosfera ГП40-3, виробник  
Білорусь - 1 шт.
 Стоматологічна установка 
BIOMED DTC-325 - 1 шт.
Стоматологічна установка 
Foshan NEW - 2 шт.
Стоматологічне крісло - 3шт.
Стоматологічний 
інструментарій А-Дент, Україна 
- 61 шт.
Термометр медичний (з 
повіркою) виробник - 
"Стеклоприбор", Україна -  1 шт.
Ультразвуковий 
скалерWoodpecker виробник China 
- 3 шт.
Фото полімерна лампа 
Woodpecker  виробник China - 4 
шт.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 4 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 2 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 1 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 10 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 1 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
12 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Портативні бормашини STRONG 
– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 1 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Воскоплавка – 1 од.
Оклюдатор рамочний – 1 од.
Вібромашина – 1 од.
Електрошпатель – 1 од.
Оклюдатор магнитний – 1 од.
Оттискні ложки –
Долото Портма – 2 од.

Ортодонтія навчальна 
дисципліна

Ортодонтія.pdf DWwpsGS7nVqoInI
Kvz4/AfON0e4875iI

duynu5fTCkY=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 1 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 



дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стоматологічна установка – 4 
од.
Ультрозвукова мийка – 2 од. 
Сенсорний візіограф – 2 од.
Автоклав – 2 од.
Машина для пакування – 1 од.
Лампа Zoom для відбілювання – 1 
од.
Апарат VECTOR – 1 од.
Лампа фотополімерна – 4 од.
Столик стоматологічний – 1 од
Камера для схову стерильних 
інструментів
Відбиткова маса – 10 од.
 Колби – 2 од.
Шпателя пластмасові – 4 од.
Кромпони – 2 од.
Для демонстрації позаротові 
апарати:
- лицьова маска
- лицьова дуга
Стеклоіномерний цемент 
Цемион для фіксації незнімних 
внутрішньоротових апаратів
Брекет-система для 
демонстрації 6 наборів
Типодонт (модель зубів) 
демонстраційний з брекетами 
та без брекетів – 6 од.
Череп для демонстрації – 1 од.
Матеріал для фіксації брекетів – 
10 од.
Інструменти для демонстрації:
- зворотній пінцет – 2 од.
- зонд – 5 од.
- стоматологічні лотки – 5 од.
- москіти – 5 од.
- скаллер – 2 од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
Стерилізатор повітряний – 2 од.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Дитяча 
терапевтична 

стоматологія.pdf

dXL/LI7EVzaGzp7x/
wV/4TJoHTb7cEih9c

76PBBQ1Ps=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 1 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стоматологічна установка – 4 
од.
Ультрозвукова мийка – 2 од. 
Сенсорний візіограф – 2 од.
Автоклав – 2 од.
Машина для пакування – 1 од.
Лампа Zoom для відбілювання – 1 
од.
Апарат VECTOR – 1 од.



Лампа фотополімерна – 4 од.
Столик стоматологічний – 1 од.
Камера для схову стерильних 
інструментів
Відбиткова маса – 10 од.
 Колби – 2 од.
Шпателя пластмасові – 4 од.
Кромпони – 2 од.
Для демонстрації позаротові 
апарати:
- лицьова маска
- лицьова дуга
Стеклоіномерний цемент 
Цемион для фіксації незнімних 
внутрішньоротових апаратів
Брекет-система для 
демонстрації 6 наборів
Типодонт (модель зубів) 
демонстраційний з брекетами 
та без брекетів – 6 од.
Череп для демонстрації – 1 од.
Матеріал для фіксації брекетів – 
10 од.
Інструменти для демонстрації:
- зворотній пінцет – 2 од.
- зонд – 5 од.
- стоматологічні лотки – 5 од.
- москіти – 5 од.
- скаллер – 2 од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
Стерилізатор повітряний – 2 од.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Дитяча хірургічна 
стоматологія.pdf

ZfsZEa1+WAvA9qXD
XgZul2L6rZ9rjPazh6

sT5roUgdM=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 2 
шт., 2021 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 2 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 2 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 3 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 3 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 3 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 3 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 1 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
2 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 



1 од.
Портативні бормашини STRONG 
– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 10 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Інструментарій для проведення 
занять:
- Бори: алмазні, турбінні, 
твердосплавні, 
для кутових наконечників – 5 од.
- Наконечник турбінний – 3 од.
- Наконечник турбінний прямий 
– 5 од. 
- Наконечник турбінний 
загнутий – 7 од.
- Перехідник кутовий – 6 од.
- Щипці стоматологічні – 14 од.
- Елевавтори – 6 од.
- Голкотримачі – 10 од.
- Кюрета хірургічна – 10 од.
- Ножиці хірургічні – 10 од.
- Пінцет хірургічний – 30 од.
- Кусачкі кісткові – 2 од.
- Ложка хірургічна – 25 од.
- Молоток хірургічний – 5 од.
- Крючок фарабеф – 10 од.
- Підставка для інструмента – 9 
од.
- Нож Біла двухсторон. – 1 од.
- Ігли стоматологічні – 1 уп.
- Ножиці ясеневі – 2 од
- Пинцет Мериам – 2 од.
Распатор – 6 од.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

навчальна 
дисципліна

Екстренна та 
невідкладна 

медична 
допомога.pdf

2sLcV0RYhJUKGXfk
xAppXVuZ6M5k0tY3

ak2QarKwl2I=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Манекен-тренажер «Basic 
Buddy» – 1 од., 2020 р
Тренажер «Тарас-15Д»  торс + 
індикація дій на грудині – 1 од., 
2020 р.
Модель торс людини  45 см – 1 
од., 2020 р.
ЕКГ - апарат MIDAC 6/12 у 
комплекті з оптичним диском з 
програмним забезпеченням та 
печатним пристроєм – 1 од., 
2018 р.
Дефібрилятор тренувальний 
автоматичний зовнішній  – 1 од., 
2020 р.
Аускультаційний тренажер зі 
стетоскопом – 1 од., 2020 р.
Стетоскоп з односторонньою 
головкою – 3 од., 2021 р.
Тонометр механічний  LD-70 – 1 
од., 2021 р.
Тонометр механічний  LD-71 – 1 
од., 2021 р.
Набір інструментів для 
трахеотомії – 1 од.
Ендотрахеальна трубка – 1 од.
Дихальний мішок типу «Амбу» з 
маскою – 1 од.
Повітровід  ротогорловий – 1 од.
Пульсоксиметр – 1 од.
Учбова модель руки для ін’єкцій – 
1 од., 2020 р.
Катетери внутрішньовенні – 3 
од.
Джгути - турнікети  
кровоспинні – 5 од. 
Шина Крамера металева 



драбинчаста універсальна – 5 од.
Шина Дітерікса іммобілізаційна 
(для нижніх кінцівок) – 1 од.
Пристрій для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од.
Системи для переливання крові 
та плазмозамінних розчинів – 3 
од.

Терапевтична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

Терапевтична 
стоматологія.pdf

9tvKcXMiswiJ3RPAr
6ZSlXP50c71HL5MD

f32hKWIc8Q=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58 VQ-P – 5 
шт., 2021 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 5 шт, 2020 р.;
Ноутбук 15FSVA/i5-
1035G1/8/256/Intel 
HD/WCHD/DOS/ Asteroid silver 
250 G8 HP – 2 шт., 2021 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 6 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 5 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 6 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 6 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 5 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
4 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Портативні бормашини STRONG 
– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 10 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Інструментарій для проведення 
занять:
- Бори: алмазні, турбінні, 
твердосплавні, 
для кутових наконечників – 20 
од.
- Наконечник турбінний – 8 од.
- Наконечник турбінний прямий 
– 8 од.
- Наконечник турбінний 
загнутий – 8 од.
- Перехідник кутовий – 10 од.
- Щипці стоматологічні – 28 од.
Воскоплавка – 1 од.
Оклюдатор рамочний – 1 од.
Вібромашина – 1 од.
Електрошпатель – 1 од.
Оклюдатор магнитний – 1 од.
Оттискні ложки – 8 од.
Долото Портма – 2 од.

Виробнича лікарська навчальна Виробнича ЛП.pdf 3T22oTth85dXZemw Установка стоматологічна з 



практика дисципліна 6qr4LcU7gfzbRiaBO
YSuvvIvQeE=

кріслом GRANUM – 6 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 5 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 6 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 6 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 5 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
4 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Портативні бормашини STRONG 
– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 10 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Інструментарій для проведення 
занять:
- Бори: алмазні, турбінні, 
твердосплавні, 
для кутових наконечників – 20 
од.
- Наконечник турбінний – 8 од.
- Наконечник турбінний прямий 
– 8 од.
- Наконечник турбінний 
загнутий – 8 од.
- Перехідник кутовий – 10 од.
- Щипці стоматологічні – 28 од.
Воскоплавка – 1 од.
Оклюдатор рамочний – 1 од.
Вібромашина – 1 од.
Електрошпатель – 1 од.
Оклюдатор магнитний – 1 од.
Оттискні ложки – 8 од.
Долото Портма – 2 од.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 3 од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 3 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 3 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 3 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 1 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
2 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Портативні бормашини STRONG 
– 10 од.
Мікромотор к STRONG – 10 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Стерилізатор повітряний – 1 од.
Інструментарій для проведення 
занять:
- Бори: алмазні, турбінні, 
твердосплавні, 
для кутових наконечників – 5 од.
- Наконечник турбінний – 3 од.
- Наконечник турбінний прямий 
– 5 од. 
- Наконечник турбінний 
загнутий – 7 од.
- Перехідник кутовий – 6 од.
- Щипці стоматологічні – 14 од.



- Елевавтори – 6 од.
- Голкотримачі – 10 од.
- Кюрета хірургічна – 10 од.
- Ножиці хірургічні – 10 од.
- Пінцет хірургічний – 30 од.
- Кусачкі кісткові – 2 од.
- Ложка хірургічна – 25 од.
- Молоток хірургічний – 5 од.
- Крючок фарабеф – 10 од.
- Підставка для інструмента – 9 
од.
- Нож Біла двухсторон. – 1 од.
- Ігли стоматологічні – 1 уп.
- Ножиці ясеневі – 2 од
- Пинцет Мериам – 2 од.
Распатор – 6 од.
Apex-локатор NSK  виробник 
Japan - 1 шт.
Апарат для фотополімеризації 
Starlight Ortho - 3 шт.
Вимірювач артеріального тиску   
Sphygmomanometers виробник  
Little Doctor International ( S) Pte., 
Ltd China - 2 шт.
Гігрометр психометричний ВИТ-
1,виробник "Стеклоприбор", 
Україна - 1шт.
Ендомотор  NSK TC 2 виробник 
Japan -1шт.
Компресор повітряний Tornado-2 
c осушувачем AEГА, виробник 
Germani -1 шт.
Крісло асистента - 3 шт.         
Лоток ниркоподібний -  модель 
ЛОЕ-105 «Медика- Україна- 16 
шт.
Лоток прямокутний ЛУЕ-
240,виробник Україна - 17 шт. 
Медичний столик - 3 шт.
Опромінювач бактерицидний 
Philips TNS 022 1*TLd-130WI, 
виробник China - 3 шт.
Скалер ультразвуковий 
Woodpecker UDS-E  - 1 шт.
Слюноотсмоктувач -3 шт.
 Стерилізатор повітряний ГП-20  
- 3 шт.
 Стерілізатор повітряний 
Bactosfera ГП40-3, виробник  
Білорусь - 1 шт.
 Стоматологічна установка 
BIOMED DTC-325 - 1 шт.
Стоматологічна установка 
Foshan NEW - 2 шт.
Стоматологічне крісло - 3шт.
Стоматологічний 
інструментарій А-Дент, Україна 
- 61 шт.
Термометр медичний (з 
повіркою) виробник - 
"Стеклоприбор", Україна -  1 шт.
Ультразвуковий 
скалерWoodpecker виробник China 
- 3 шт.
Фото полімерна лампа 
Woodpecker  виробник China - 4 
шт.
Стоматологічна установка – 4 
од.
Ультрозвукова мийка – 2 од. 
Сенсорний візіограф – 2 од.
Автоклав – 2 од.
Машина для пакування – 1 од.
Лампа Zoom для відбілювання – 1 
од.
Апарат VECTOR – 1 од.
Лампа фотополімерна – 4 од.
Столик стоматологічний – 1 од
Камера для схову стерильних 
інструментів
Відбиткова маса – 10 од.



 Колби – 2 од.
Шпателя пластмасові – 4 од.
Кромпони – 2 од.
Для демонстрації позаротові 
апарати:
- лицьова маска
- лицьова дуга
Стеклоіномерний цемент 
Цемион для фіксації незнімних 
внутрішньоротових апаратів
Брекет-система для 
демонстрації 6 наборів
Типодонт (модель зубів) 
демонстраційний з брекетами 
та без брекетів – 6 од.
Череп для демонстрації – 1 од.
Матеріал для фіксації брекетів – 
10 од.
Інструменти для демонстрації:
- зворотній пінцет – 2 од.
- зонд – 5 од.
- стоматологічні лотки – 5 од.
- москіти – 5 од.
- скаллер – 2 од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
Стерилізатор повітряний – 2 од.
Cтоматологічна установка Ajax 
(2016) – 1 од.
Фантом стоматологічний -  10 
од.
Компресор ДТ750/1-33-1 од.,
Мікромотор – 1 од.
Бормашина портативна Strong 
(з кутовим наконечником) – 10 
шт.
Елементи тренувальні  для 
відпрацювання навичок 
ендодонтич. лікування – 100 од,
Комплект змінних зубів для 
терапевтичної щелепи – 5 од,
Моделі терапевтичних щелеп – 5 
од.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

навчальна 
дисципліна

Пропедевтика 
дитячої 

терапевтичної 
стоматології.pdf

03E8XEOu2rjXuy7M
CffentNXoKpluKv8lg

PS87fc5tw=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
ПК M110.I3-7100/86b/1206d 
DVDV6A.HDMI MATK - 3 шт, 
2020 р.;
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 3 шт., 2020 р.;
Мультимедійний проектор Acer x 
138 WMP (DLP.WXGA.4000(m) – 3 
шт., 2020 р.;
Моделі щелеп та зубів, 
інструменти – 5 од.
Моделі зубів на манекені – 3 од.
Моделі щелеп в прикусі – 3 од.
Моделі щелеп та зубів дитячого 
віку – 3 од.
Манекен моделі щелеп (нижньої 
та верхньої) – 4 од.
Універсальна стоматологічна 
установка з кріслом – 1 од.
Компресор стоматологічний – 1 
од.
Універсальні стоматологічні 
фантоми (терапевтичні) – 10 од.
Шафи для зберігання 
стоматологічного стерильного 
інструментарію – 1од.
Рециркулятор проточний 
бактерицидний – 1 од.
Лампа стоматологічна 
світлополімерізаційна Вуди 



Вудпеккер – 1 од.
Змішувач капсул «Роtо Мix» -  
1од.
Апекслокатор – 1 од.
Апарат для вертикальної 
конденсації горячої гутаперчі 
«Каламус» - 1 од.
Апарат для пакування 
інструментарію – 1 од.
Автоклави-  2 од.
Шафа сухожарова ШСТГП80410 -  
1 од.
Мікромотор BSM-4 – 1 од.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

навчальна 
дисципліна

Пропедевтика 
терапевтичної 

стоматології.pdf

pUQfLdxmEX5dsZG
KGJ5VtEKSvK67fytk

6SFLorIKHhE=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
ПК M110.I3-7100/86b/1206d 
DVDV6A.HDMI MATK - 3 шт, 
2020 р.;
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 3 шт., 2020 р.;
Мультимедійний проектор Acer x 
138 WMP (DLP.WXGA.4000(m) – 3 
шт., 2020 р.;
Навчальне обладнання:
Cтоматологічна установка Ajax 
(2016) – 1 од.
Фантом стоматологічний -  10 
од.
Компресор ДТ750/1-33-1 од.,
Мікромотор – 1 од.
Бормашина портативна Strong 
(з кутовим наконечником) – 10 
шт.
Елементи тренувальні  для 
відпрацювання навичок 
ендодонтич. лікування – 100 од,
Комплект змінних зубів для 
терапевтичної щелепи – 5 од,
Моделі терапевтичних щелеп – 5 
од.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
проф).pdf

3aHS4zp0ZPwE1zE8
OgQ6pM6O49NfDJ
MlwtanQzFiZaM=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58VQ-P – 1 шт., 
2018 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 шт., 
2019 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Граматичні таблиці, схеми, 
зразки документів.

Історія України та 
української культури

навчальна 
дисципліна

Історія України та 
української 

культури.pdf

pUzXg0Wf4v5snmH
giTniEHGSmNtAF/L

pqnXQZaMwjjs=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58VQ-P – 1 шт., 
2018 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 шт., 
2019 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;



Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Граматичні таблиці, схеми, 
зразки документів

Філософія навчальна 
дисципліна

Філософія.pdf Q/qh7HzRDj6X2mPs
E1/4EnmI3bOGMF8
/6XXHRGrHoNU=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор LG 22MP58VQ-P – 1 шт., 
2018 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 шт., 
2019 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Граматичні таблиці, схеми, 
зразки документів

Історія медицини навчальна 
дисципліна

Історія 
медицини.pdf

wdK+TQpsr2Vv+8np
iFOsx0+qh33np1Ndg

v9XdvNQMro=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Презентації лекцій, таблиці, 
тематичні плани лекцій і 
семінарських занять. Методичні 
розробки для викладачів та 
методичні вказівки для 
студентів для підготовки до 
семінарських занять. 
Контрольні питання, тести, 
ситуативні завдання

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Англійська мова як 
іноземна.pdf

etZqeGxbGPJ/PevRS
ik3H0QYURVLD3sa

QoAXl5C40P0=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 шт., 
2020 р.;



Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Презентації лекцій,  граматичні 
таблиці, тематичні плани 
лекцій і семінарських занять. 
Методичні розробки для 
викладачів та методичні 
вказівки для студентів для 
підготовки до семінарських 
занять. 
Контрольні питання, тести, 
ситуативні завдання

Латинська мова та 
медична термінологія

навчальна 
дисципліна

Латинська мова 
та медична 

термінологія.pdf

CnMVxkiNar6aJKsB
v0qGmlEmhozoKmQ

82/33e1xaQB4=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК J1900.4Gb.120GB SSD. Minil 
TX.VESA- 1 шт, 2020 р.;
Ноутбук Acer Extensa EX 2540-
30LY(NX.EFHEV 033) – 1 шт., 
2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Презентації лекцій,граматичні 
таблиці, тематичні плани 
лекцій і семінарських занять. 
Методичні розробки для 
викладачів та методичні 
вказівки для студентів для 
підготовки до семінарських 
занять. 
Контрольні питання, тести, 
ситуативні завдання

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

навчальна 
дисципліна

Пропедетика 
ортопедичної 

стоматології.pdf

JjzG/UMBDXCaN+y
n5Fnc5U2Ql8WyV55

jdBqUkoL2+Rs=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 3 
шт., 2019 р.;
Комп'ютер UNITEX: H110.i3-7100 
8 Gb.120GB.DVD.VGA.HDMI.mATX 
- 3 шт, 2020 р.
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 2 шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Навчальне обладнання: 
Фантом стоматологічний 
(комплект – робоче місце лікаря-
стоматолога, лампа-
прожектор, стіл робочий) – 1 од.;
Apex-локатор NSK  виробник 
Japan - 1 шт.
Апарат для фотополімеризації 
Starlight Ortho - 3 шт.



Вимірювач артеріального тиску   
Sphygmomanometers виробник  
Little Doctor International ( S) Pte., 
Ltd China - 2 шт.
Гігрометр психометричний ВИТ-
1,виробник "Стеклоприбор", 
Україна - 1шт.
Ендомотор  NSK TC 2 виробник 
Japan -1шт.
Компресор повітряний Tornado-2 
c осушувачем AEГА, виробник 
Germani -1 шт.
Крісло асистента - 3 шт.         
Лоток ниркоподібний -  модель 
ЛОЕ-105 «Медика- Україна- 16 
шт.
Лоток прямокутний ЛУЕ-
240,виробник Україна - 17 шт. 
Медичний столик - 3 шт.
Опромінювач бактерицидний 
Philips TNS 022 1*TLd-130WI, 
виробник China - 3 шт.
Скалер ультразвуковий 
Woodpecker UDS-E  - 1 шт.
Слюноотсмоктувач -3 шт.
 Стерилізатор повітряний ГП-20  
- 3 шт.
 Стерілізатор повітряний 
Bactosfera ГП40-3, виробник  
Білорусь - 1 шт.
 Стоматологічна установка 
BIOMED DTC-325 - 1 шт.
Стоматологічна установка 
Foshan NEW - 2 шт.
Стоматологічне крісло - 3шт.
Стоматологічний 
інструментарій А-Дент, Україна 
- 61 шт.
Термометр медичний (з 
повіркою) виробник - 
"Стеклоприбор", Україна -  1 шт.
Ультразвуковий скалер 
Woodpecker виробник China - 3 
шт.
Фото полімерна лампа 
Woodpecker  виробник China - 4 
шт.
Установка стоматологічна з 
кріслом GRANUM – 2 од.
Стоматологічна установка – 2 
од.
Ультрафіолетова камера 
Panmed – 2 од.
Фотополімерна лампа Degulux 
soft-start – 1 од.
Ультрозвуковий скаллер 
WOODESKER – 2 од.
Пескоструй AУR PROPHY – 10 од.
Апекслакатор ЕХ-Дельта – 1 од.
Дисцилятор «Drink» - 1 од.
Лампа бактеріцидна Bactosfera – 
2 од.
Рентгеновський апарат Granum 
– 1 од.
Сенсорний візіограф HDR – 1 од.
Машина для пакування SENL – 1 
од.
Ультрозвукова мийка  CP 4820 – 
1 од.
Мікромотор к STRONG – 1 од
Автоклав GRANUM – 1 од.
Камера для схову стерильних 
інструментів
Відбиткова маса – 10 од.
 Колби – 2 од.
Шпателя пластмасові – 4 од.
Кромпони – 2 од.
Для демонстрації позаротові 
апарати:
- лицьова маска
- лицьова дуга



Стеклоіномерний цемент 
Цемион для фіксації незнімних 
внутрішньоротових апаратів
Брекет-система для 
демонстрації 6 наборів
Типодонт (модель зубів) 
демонстраційний з брекетами 
та без брекетів – 6 од.
Череп для демонстрації – 1 од.
Матеріал для фіксації брекетів – 
10 од.
Інструменти для демонстрації:
- зворотній пінцет – 2 од.
- зонд – 5 од.
- стоматологічні лотки – 5 од.
- москіти – 5 од.
- скаллер – 2 од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
- відбиткові ложки 
верхньощелепні розміри 1,2,3 – 6 
од.
Стерилізатор повітряний – 1 од

Медична біологія навчальна 
дисципліна

Медична 
біологія.pdf

OtvqH3QX0yMk5fvV
ZWURA3JPIagVrLJ

wENz70DzcZoQ=

Комп’ютерне забезпечення:
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 2 од., 2021 р.
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскопи:
Мікроскоп PRIMO STAR –  5 шт., 
2016р.
Вологі біологічні препарати – 
100шт.
Мікропрепарати – 430 шт.
Муляжи сколексів гельмінтів – 9 
шт.
Макети ДНК - 2 шт.
Комплекти муляжів 
«Онтогенез» -  2 шт.
Мікроскопи – 5 од.
Стенди – 6 од.
Мультимедійний проектор -1 од, 
2018 р. 
Дозатори – 15 шт.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

навчальна 
дисципліна

Біологічна та 
біоорганічна 

хімія.pdf

P4Qwl71vNC18oJAq
QJIDUiOTTPWcKzLj

uFdmXrp1dJE=

Комп’ютерне забезпечення: 
Ноутбук 15,6 FM/i3/100561/8/512 
Intel HD/DOS/DRW – 1 од., 2019р.
Проектор мультемідійний Acer  
X1227 (DLP. XGA. 400lm) - 1 шт, 
2020 р.
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Ваги аналітичні – 1 од



Ваги торсіонні – 1 од
Термостат -1 од
Колориметри КФК-2 -1 од
Дозатори – 2 од
Іономіри – 2 од
Шафа витяжна – 1 од.
Біохімічний аналізатор 
автоматичний з 
мікропроцесором і управлінням – 
1 од

Анатомія людини навчальна 
дисципліна

Анатомія 
людини.pdf

3fz99lG1RdIGDEokK
qN+1mjlPmo6fWbwlj

PGpnzkoBI=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
ПК M110.I3-7100/86b/1206d 
DVDV6A.HDMI MATK - 1 шт, 
2020 р.;
Ноутбук HP 250 G8 15FVA/i3-
100561/8/256 intel HD WC 
HD/DOS/V – 1 шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Стенди-5
Муляжі – 10,
Динамометр ручний - 1
Таблиці-20
Учбові стенди – 2
Тонометр -1 
Стенди планшети-32 шт
Муляжі-3 шт
Скелет людини-1 шт
Черепи-11 шт
Частини черепа-12 шт
Кистки верхніх кінцівок-3 шт
Кистки нижніх кінцівок-3 шт
Нижня щелепа-7 шт
Скелет хребтів-5 шт
Кістки грудної клітини-3 пари
Гліцеринові трупні препарати 
верхніх кінцівок-4 шт
Гліцеринові трупні препарати 
нижніх кінцівок-2 шт
Гліцеринові трупні препарати 
голови-3 шт
Гліцеринові трупні препарати 
дитини-1шт
Гліцеринові трупні препарати з 
системи артрології-1шт
Гліцеринові трупні препарати 
органів травної системи-1шт
Гліцеринові трупні препарати 
органів дихальної системи-1шт
Гліцеринові трупні препарати 
органів сечостатевої системи-
1шт
Гліцеринові трупні препарати 
мозку та серця-1шт

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

навчальна 
дисципліна

Гістологія, 
цитологія та 

ембріологія.pdf

YQWuW5jHRiR2TSJ
d56LQn+xXnTufGm
QNL3VoLSgHRzk=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комплект інтерактивної панелі 
-  1шт, 2019 р.
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).



Проектор Epson EB -980w – 1 од 
(2019 рік), 
Ліцензійне програмне 
забезпечення:
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскоп MICROmed Fusion FS - 
7520
Мікроскопічні препарати – 200 
од. 
Телевізор ARTEL мод. «TV LED 
50AU20H»– 1 од., 2021 р.
Мікроскопи Primo Star, 
бінокулярні – 7 од.
Методичне забезпечення на 
електронному носії – 1 од.

Фізіологія навчальна 
дисципліна

Фізіологія.pdf c6D24FjTKGARiND6
L97u68NMt+tMzkM
eAELWHKZa5LQ=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од, 2020 р., 
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Динамометр ручний – 1 од.
Учбові стенди – 2 од.
Тонометр -7 од.
Комплект “Резус-1” – 1 Таблиця 
Сивцева-Головіна -1 од.
Периметр Форстера - 1 шт.
Таблиця Бенедикта – 1 шт 
Комплект для аналізу крові -1
Метроном-1 шт
Психотахометр-1 шт

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

навчальна 
дисципліна

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія.pdf

mAt4H/tXYojD0/Cq
FRqyTmjiaQntgjwH1

IGLJ1AEOSo=

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання: 
Комп’ютерний клас (5 
комп’ютерів).
Проектор Acer  X1227 (DLP. XGA. 
400lm) – 1 од, 2020 р., 
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Мікроскопи світлові – 15 од.
(2018)
Мікроскоп фазово-контрасний – 1 
од. 
Устаткування фазового 
контрасту КФ-4 - 1 од. 
Термостат  – 1 од. 



Автоклав– 2 од. 
Спектрофотометр – 1 од.
Дистилятор  – 1 од. 
Центрифуга – 1 од.
Сухожарова шафа - 1 од.
Холодильник  – 1 од. 
Бокс бактеріологічний - 3 од. 
Лабораторний посуд – 10 од.
Поживні середовища, барвники – 
1 

Гігієна та екологія навчальна 
дисципліна

Гігієна та 
екологія.pdf

/hKy3+w4HQhyd14E
ijWxbDHL06YKpaY/

K+tEz4240ZU=

Комп’ютерне забезпечення:
Монітор 21,5” LG 22MP58VQ-P – 1 
шт., 2019 р.;
Ноутбук HP 250 G5 W4N45 EA – 1 
шт., 2020 р.;
Проектор Acer x 138 WMP 
(DLP.WXGA.4000(m) – 1 шт., 
2020 р.;
Мультимедійний комплекс – 1  од.
Психрометр М-34 - 1 од.
Актинометр - 1 од.
Люксметр Ю-116 - 1 од.
Анемометр ТТМ-2 - 1 од.
Динамометр ДРП-90 - 1 од.
Радиометр РАТ-2П - 1 од.
Психрометр МВ-4М – 1 од. 
Шумомір 00024 – 1 од.
Шаровий кататермометр -1 од.
Апарат Кротова – 1 од.
Аналітичні аерозольні АФВ-ВП-
20; динамометр ручний; 
динамометр становий; 
термограф; барограф М-22А; 
лабораторний посуд; хімічні 
розчини та реактиви; стенди, 
муляжі, таблиці.

Медична хімія навчальна 
дисципліна

Медична хімія.pdf PmdKswgCWxXWvd
EVh6y/z4YWafn8fbk
WHi0IMIWWYoc=

Комп’ютерне забезпечення: 
Ноутбук HP 250 G7 156FM/13-
100561/8/256/Intel HD/DOS – 2 
шт, 2021 р.
Проектор мультемідійний Acer  
X1227 (DLP. XGA. 400lm) - 1 шт, 
2020 р.
Програмне забезпечення 
здійснюється шляхом 
використання ліцензійних версій 
операційної системи Windows 10; 
Microsoft office 2016. Для 
інформаційного забезпечення 
використовується 
автоматизована навчальна 
програма для тестування X-TLS, 
дистанційна платформа Office 
365, для відеоконференцій зі 
здобувачами освіти Office 365.
Обладнання на 6 робочих місць:
стенд -1
ваги ВЛР-200 -2
термостат -1

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

40107 Дичко Євген 
Никифорови

Професор, 
Основне 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

0 Дитяча 
терапевтична 

п.1, п.4, п.7,п.8, п.13, 
п.19, п.20



ч місце 
роботи

Хівський 
Державний 

дичний 
стоматологичн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1960, 

спеціальність:  
Стоматологія

стоматологія Стаж 54 роки
п.1

1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Профілактика 
карієсу зубів в умовах 
забрудненої екології 
Стаття
(фахове видання) Укр. 
стоматол. Альманах. – 
2018. – № 1, – С. 55–
59. Ковач 
І.В.Штомпель 
Г.В.Дичко Є. 
Н.Вербицька А.В.
3). Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парастетично-
больового синдрому 
Стаття (фаховий 
журнал)
Вісник стоматології. – 
2019. – № 1 . – Т. 31. – 
С. 43-46. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
 4). Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
інервації 
Стаття(фахове 
видання)Інновації в 
стоматології. –2019. - 
№ 1. – 35-38. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Островська С.С., 
Дичко Е.Н.М’ясоїд 
Ю.П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 



спеціальності 
«Стоматологія» 

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
IV класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
V класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію. 
Стоматологічні 
цементи та 
амальгами. 
Композиційні 
пломбувальні 
матеріали і 
компомери» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 
п.7
1. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню к.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Прокопова М.В., Тема 
«Профілактика 
карієсу зубів та 
захворювань тканин 
пародонта у дітей з 
вродженою 
глухотою».
2. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню д.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Годованець О.І., Тема 
«Оптимизація 
принципів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань у дітей із 
супутньою патологією 
щитоподобної 
залози»



п.8
рецензент росвітньо-
професійної програми 
«Стоматологія» 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, 
2018р.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25042
01.02.2019р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -54 
років

200869 Комський 
Марк 
Петрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1973, 
спеціальність:  
Стоматологія

0 Хірургічна 
стоматологія

п.1,п.3,п.4, п.8, п.13, 
п.19, п.20
Стаж 44 роки
п.1
1) Integral indicator of 
the local status 
complexity of 
maxillofacial 
localization 
pyoinflammatory 
process. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту-
Миколаїв, 2017.- 
№5(7), С. 146-150.DOI: 
10.26693/
jmbs02.05.146UDC 
616.716.8-002.3-071 
співавтори Дроздов 
О.Л.
Бузоверя 
А.А.,Макогон М.В.
2). Morphological 
changes in the upper 
part of digestive tract in 
a case of experimental 
duodenogastric 
refluxСтаття (фахове 
видання)
Науко-метричне 
видання Scopus
Journal of Biomimetics, 
Biomaterials and 
Biomedical Engineering 
- 2018. - Vol. 35, p. 77-
87.
Romanenko Ye.G,
3). Immune response at 
the patients with 
mandibular fracture 
complicated with 
suppuration of a bone 
wound 
 Стаття,(фахове 
видання)Науко-
метричне видання 
Scopus   
Journal of Biomimetics, 
Biomaterials and 
Biomedical Engineering 
- 2018. - Vol. 36, pp. 1-
6. Romanenko Ye.G,
4). The Results of 
Endolymphatic 
Antibacterial Therapy 
in the Postoperative 



Period of Chronic 
Odontogenic 
Osteomyelitis of the 
Mandible
Стаття(фахове 
видання)
Науко-метричне 
видання 
ScopusJournal of 
Biomimetics, 
Biomaterials and 
Biomedical Engineering 
- 2019. - Vol. 41, pp. 83-
89. Romanenko Ye.G,
5). Formation of 
nitrogen oxide at 
nitrates metabolism in 
the oral cavity Стаття,
(фахове видання)
 Науко-метричне 
видання Web of   
ScienceZaporizhzhya 
Medical Journal-2019.- 
Volume 21. No. 5, 
September – October 
2019.-рр.685-690.
Romanenko 
Ye.H,Hryhorenko 
L.V.,Sribnik P.L., 
Sinkovskaya O.A.   
 6) CHANGES OF 
FUNCTIONAL 
ACTIVITY OF THE 
EPITHELIAL CELLS 
AMONG THE 
CHILDREN WITH 
CHRONIC GINGIV 
Стаття,
(фахове видання)
Науко-метричне 
видання Web of   
ScienceThe XVII 
International Science 
Conference 
«Development of 
science: trends, 
innovations problems 
and prospects», April 
01 – 02, 2021, 
Amsterdam, 
Netherlands. 217p. 
ISBN - 978-1-63848-
673-2 DOI - 
10.46299/ISG.2021.I.X
VIIСрибник 
П.Л.,Срибник T. В.

п.3
1 Лимфотропная 
терапия хронического 
травматического 
остеомиелита нижней 
челюсти. Монографія 
Днепропетровск: 
ЧМП «Экономика», 
2017.-264 с. Дроздов 
А.Л.Идашкина Н.Г.
2). «Лимфотропная 
терапия хронического 
травматическогоостео
миелита нижней 
челюсти» Монографія
Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір №74663
Дата реєстрації 
13.11.2017Дроздов О. 
Л., Идашкина Н.Г.
п.4
1.Методична розробка 



самостійної роботи 
студентів 
«Епітеліальні 
пухлини м’яких 
тканин. Клініка, 
діагностика, 
диференціальна 
діагностика, 
лікування для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Організація та види 
стоматологічної 
допомоги населенню в 
Україні. Основні етапи 
розвитку тимчасових і 
постійних зубів. 
Терміни та ознаки 
фізіологічного 
прорізування зубів. 
Зубо-щелепні 
аномалії та 
деформації. Вроджені 
вади розвитку зубів. 
Анатомо-фізіологічні 
особливості щелепно-
лицевої ділянки» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Пухлиноподібні 
ураження щелеп: 
фіброзна дисплазія, 
херувізм, хвороба 
Енгля-Реклінгаузена, 
хвороба Педжета, 
еозинофільна 
гранульома. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Первинна 
кісткова остеогенна 
пухлина 
остеобластокластома. 
Остеогенні кісткові 
пухлини: остеома, 
остеоїдостеома, 
хондрома, 
остеохондрома, 
фіброостеома. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

навчальний посібник
Рак губи, слизової 
оболонки порожнини 
рота, язика. 
Онкологія. Підручник 
для студентів вищих 
навчальних закладів 
МОЗ України. 
Затверджено вченою 



радою ДДМУ. Дата 
реєстрації 2021. 
Видавництво ПП 
«Магнолія 2006», 
Львів. 2021рік
Завізіон В.Ф., 
Бондаренко І.М.,
п.8
Член редакційної 
колегії

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
7950567DP08
Lang Skill

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -44 
роки.

305040 Гончар 
Володимир 
Іванович

Доцент 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Туркменский 
державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність: 

14.01.22 
Стоматологія

0 Хірургічна 
стоматологія

п.4, п.11, п.19, п.20
Стаж 43 роки
п.4

1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів  
«Пухлиноподібні 
ураження щелеп: 
фіброзна дисплазія, 
херувізм, хвороба 
Енгля-Реклінгаузена, 
хвороба Педжета, 
еозинофільна 
гранульома. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини та 
пухлиноподібні 
ураження зародкового 
походження 
бранхіальні, 
тіреоглосальні кісти, 
нориці обличчя та 
шиї, тератома, 
бранхіогенний рак. 
Клініка, діагностика, 
диференціальна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рак губи. 
Рак органів 
порожнини рота 
(язика, щоки, дна 
порожнини рота, 
твердого та м’якого 
піднебіння). 
Походження та 
гістологічна будова, 
класифікація, клініка, 



диференційна 
діагностика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Організація 
онкостоматологічної 
допомоги хворим та їх 
диспансеризація. 
Порядок та методи 
обстеження 
онкостоматологічного 
хворого. Медична 
документація хірурга-
стоматолога» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
міська клінічна 
лікарня №16  «ДОР»

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -37 
років.

349314 Житній 
Микола 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

45 Хірургічна 
стоматологія

п.4, п.11, п.19, п.20
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Біологічні 
основи клінічної 
онкології. 
Онконастороженість. 
Класифікація пухлин 
щелепно- лицевої 
ділянки» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Передракові 
захворювання 
слизової оболонки 
порожнини рота та 
язика: гістологічна 
будова,клінічні 
форми, диференційна 
діагностика, 
лікування, 
ускладнення і 
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Епітеліальні 
пухлини м’яких 
тканин. Клініка, 
діагностика, 
диференціальна 



діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Злоякісні 
пухлини слинних 
залоз: гістологічна 
будова, клінічні 
форми, диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня №3 
ім. професора М.Ф. 
Руднева  «ДОР»

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -45 
років.

208850 Харченко 
Олександр 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена 
Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1962, 
спеціальність:  
Стоматологія

0 Хірургічна 
стоматологія

 п.4, п.11, п.19, п.20
Стаж 43 роки
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Одонтогенні 
епітеліальні кісти 
щелеп: радикулярна, 
зубовміщуюча, 
парадентарна, 
первинна, 
фолікулярна, кіста 
прорізування, 
ясенева. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Первинна 
кісткова остеогенна 
пухлина 
остеобластокластома. 
Остеогенні кісткові 
пухлини: остеома, 
остеоїдостеома, 
хондрома, 
остеохондрома, 
фіброостеома. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»



3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Злоякісні 
пухлини слинних 
залоз: гістологічна 
будова, клінічні 
форми, диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини 
кровоносних і 
лімфатичних судин 
м’яких тканин та 
щелеп. Пухлини 
периферійних нервів 
обличчя. Клініка, 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня №3 
ім. професора М.Ф. 
Руднева  «ДОР»

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -35 
років.

305230 Чиркін 
Віктор 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Хірургічна 
стоматологія

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 35 років 
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини 
кровоносних і 
лімфатичних судин 
м’яких тканин та 
щелеп. Пухлини 
периферійних нервів 
обличчя. Клініка, 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Епітеліальні та 
неепітеліальні 
пухлини слинних 
залоз. Кісти слинних 
залоз. Клініка, 
діагностика, 
диференційна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»



3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Організація 
онкостоматологічної 
допомоги хворим та їх 
диспансеризація. 
Порядок та методи 
обстеження 
онкостоматологічного 
хворого. Медична 
документація хірурга-
стоматолога» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини та 
пухлиноподібні 
утворення фіброзної, 
мязевої та жирової 
тканин. Клініка, 
діагностика, 
диференціальна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
49U14Y205DP07
17.07.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -31 
років.

380557 Герасимчук 
Петро 
Герасимович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 0290869, 
виданий 

25.10.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001257, 
виданий 

18.11.1992

50 Ортопедична 
стоматологія

п.1, п.2, п.3, п.4, п.12, 
п.13,п.19, п.20
п.1
1) Порівняльна 
економічна оцінка 
заходів по підготовці 
порожнини рота до 
протезування 
знімними 
конструкціями та їх 
починку у гарантійні 
терміни користування
СтаттяФахове міжн. 
Видання
Здоров’я і суспільні 
виміри в 
академічному 
просторі та поза ним. 
ВНМУ ім. Пирогова, 
Нац. універ. Киево-
Могиль. акад. і 
Маастрихтський. унів. 
Нідерланди. 
2017р.С.54-55.
Машейко  І. В., 
Герасимчук П.Г.
2) Оральный 
микробиом и возраст
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 



Вип. 2. – Т. 2 (144). – 
С. 40-43. Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 2. – Т. 2 (144). – 
С. 40-43.Островская 
С.С., Герасимчук П.Г.
3) Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-
61.Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
4) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-
56.Островская 
С.С.Шаторная 
В.Ф.Герасимчук 
П.Г.Леонова Г.О.
5) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-
57.Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.

п.2
1) Суцільнолита 
куксова штифтова 
вкладка для 
відновлення 
коронкової частини 
однокореневих зубів
Патент на корисну 
модель № 113825, 
10.02.2017.С.1-2.
Машейко І.В. 
Герасимчук П.Г. Талах 
М.В.
2) Спосіб 
виготовлення м’якої 
підкладки акриловий 
базис знімних зубних 
протезів
Патент на корисну 
модель № 114628, 
10,03.2017.С.1-2.
Машейко І.В. 
Герасимчук П.Г. 
п.3
Теоретичні основи 
підготовки студентів 4 
курсу з 
 пропедевтики 
ортопедичної 
стоматології.
Навчальнийпосібник 
120 с.Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко В.В.
Міончинський Д.О.



п.4
1) Ортопедическое 
лечение пациентов с 
челюстно-лицевыми 
повреждениями для 
студентів 4 курсу.
Науково-методичний 
посібник, 117 с.
ЦМК МОЗ України, 
2016.
Герасимчук П.Г. 
Коваленко 
М.ОКривчук 
О.Л.Помойницький 
Н.В.
2) Мануальні навички 
з ортопедичної 
стоматології для 
студентів 2-
5курсів.Навч.методич
ний посібник.
ЦМК МОЗ України, 
2016. 123с.Герасимчук 
П.Г. Коваленко. М.О
3) Теоретичні основи 
підготовки студентів 
2курсу з 
 пропедевтики 
ортопедичної 
стоматології.
Науково-
методичнийпосібник 
119 с.Вчена рада ДМІ 
ТНМ. –  2020. 
– 119 с.
Герасимчук П.Г. 
Коваленко М.О.
4) Навчально-
методичний 
посібникдля 
самостійної роботи 
студентів 2-5 курсів з 
ортопедичної 
стоматології по 
спрощеній 
нетрадиційній 
методиці вирішення 
тестових завдань 
«Крок 2»
Навчально-
методичний посібник
Вид. «Літограф»–  
2021. 205 с. Вид. 
«Літограф»–  2021. 
205 с.
Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко 
В.В.Міончинський 
Д.О.
п.12
1)Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный 
резерв мозга (обзор 
литературы)
Стаття  Мат. ІІІ міжн.  
наук. практ. конф. 
«The word of science 
and innovation» 
London, United 
Kingdom October 14-
16, 2020, С.495-502
Островская 
С.С.Герасимчук 
П.Г.Мархонь 
Н.О.Коссе В.А., Топка 
Е.Г.
Люлько И.В.
2) 4) Оральный 
микробиом и возраст 



Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
3)Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 4. – Т. 2 (147). – 
С. 58-61. Островская 
С.С., Герасимчук П.Г.
4) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 4. – Т. 1 (153). – С. 
43-57. Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
19W14J022DP07
12.06.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -35 
років.

380616 Зайцев 
Леонід 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1973, 
спеціальність: 

7.12010005 
стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

MД 027151, 
виданий 

06.05.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000473, 
виданий 

10.07.2000

45 Ортопедична 
стоматологія

п.3, п.4, п.13,п.19, п.20
п.3
Теоретичні основи 
підготовки студентів 4 
курсу з 
 пропедевтики 
ортопедичної 
стоматології.
Навчальник посібник 
120 с.Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л О.
Алексєєнко 
В.В.Міончинський 
Д.О.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рефлекси 
жувальної системи. 
Поняття про атипове 
протезування. 
Підготовка ротової 
порожнини перед 
ортопедичним 
втручанням. 
Складання плану 
лікування 
стоматологічного 
хворого» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 



самостійної роботи 
студентів «Етіологія, 
клініка патологічного 
стирання твердих 
тканин зубів. 
Ортопедичне 
лікування 
патологічного 
стирання твердих 
тканин зубів» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Етіологія 
та патогенез 
вторинних 
деформацій зубних 
рядів. Методи 
ортопедичного 
лікування вторинних 
деформацій зубних 
рядів» для студентів 5 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “Testimonies, 
clinical stages of 
making of porcelain 
crowns. Veneers. 
Laboratory stages of 
making of porcelain 
crowns” for students of 
the 5th year of the 
specialty "Dentistry

Навчально-
методичний посібник
для самостійної 
роботи студентів 2-5 
курсів з ортопедичної 
стоматології по 
спрощеній 
нетрадиційній 
методиці вирішення 
тестових завдань 
«Крок 2»
Навчально-
методичний посібник
Вид. «Літограф»–  
2021. 205 с. Вид. 
«Літограф»–  2021. 
205 с.
Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко 
В.В.Міончинський 
Д.О.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
19W14J028DP07
12.06.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -37 
років.

220567 Крісс Ганна 
Юріївна

Асистент, 
Основне 

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

0 Ортодонтія п.4, п.11, п.13,п.19, 
п.20



місце 
роботи

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

Стаж 21 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Міогімнастика 
Роджерса. Основні 
положення методу» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Сучасні 
відбиткові матеріали в 
ортодонтії» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Роль 
спадковості у 
виникненні 
зубощелепних 
аномалій і 
деформацій, вивчення 
родоводу» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Функціональні 
порушення 
жувального апарату 
при зубощелепних 
аномаліях і 
деформаціях» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня №3 
ім. професора М.Ф. 
Руднева  «ДОР»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25204
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
29.03.2019р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

40107 Дичко Євген 
Никифорови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хівський 
Державний 

дичний 
стоматологичн
ий інститут, рік 

0 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

п.1, п.4, п.7,п.8, п.13, 
п.19, п.20
Стаж 54 роки
п.1

1)lead toxicity and 
effect on food chains 



закінчення: 
1960, 

спеціальність:  
Стоматологія

and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Профілактика 
карієсу зубів в умовах 
забрудненої екології 
Стаття
(фахове видання) Укр. 
стоматол. Альманах. – 
2018. – № 1, – С. 55–
59. Ковач 
І.В.Штомпель 
Г.В.Дичко Є. 
Н.Вербицька А.В.
3). Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парастетично-
больового синдрому 
Стаття (фаховий 
журнал)
Вісник стоматології. – 
2019. – № 1 . – Т. 31. – 
С. 43-46. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
 4). Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
інервації 
Стаття(фахове 
видання)Інновації в 
стоматології. –2019. - 
№ 1. – 35-38. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Островська С.С., 
Дичко Е.Н.М’ясоїд 
Ю.П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

2.Методична розробка 
самостійної роботи 



студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
IV класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
V класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію. 
Стоматологічні 
цементи та 
амальгами. 
Композиційні 
пломбувальні 
матеріали і 
компомери» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 
п.7
1. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню к.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Прокопова М.В., Тема 
«Профілактика 
карієсу зубів та 
захворювань тканин 
пародонта у дітей з 
вродженою 
глухотою».
2. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню д.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Годованець О.І., Тема 
«Оптимизація 
принципів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань у дітей із 
супутньою патологією 
щитоподобної 
залози»
п.8
рецензент росвітньо-
професійної програми 
«Стоматологія» 
Вінницький 



національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, 
2018р.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25042
01.02.2019р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -54 
років.

213767 Самойленко 
Ірина 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  
Стоматологія

20 Виробнича 
лікарська 
практика

 п.4, п.13,п.19, п.20
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології як 
передклінічний курс 
терапевтичної 
стоматології: поняття, 
мета та завдання, 
розділи» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Зубні 
формули. Ознаки 
зубів» для студентів 2 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Клініко-
анатомічні 
особливості 
премолярів верхньої 
та нижньої щелепи» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Оснащення 
стоматологічного 
кабінету. Санітарно-
гігієнічні вимоги до 
його організації. Види 
бормашин. 
Стоматологічна 
установка: будова, 
призначення 
складових блоків» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25203
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
29.03.2019р.

п.19
Член асоціації 



стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

305045 Міончинськи
й Денис 
Олександров
ич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

0 Терапевтична 
стоматологія

п.3, п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 12 років 
п.3
Теоретичні основи 
підготовки студентів 4 
курсу з 
 пропедевтики 
ортопедичної 
стоматології.
Навчальний посібник 
120 с.Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л О.
Алексєєнко 
В.В.Міончинський 
Д.О.

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Використання 
лікарських речовин 
для місцевої терапії, 
механізми дії. 
Способи 
застосування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Виразково-
некротичний гінгівіт. 
Клініка, діагностика, 
лікування та 
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Гінгівітомія, 
гінгівектомія. 
Показання. Методики. 
Види» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “The clinical 
methods of patients 
examination with 
periodontal diseases” 
for students of the 4th 
year of the specialty 
"Dentistry
Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів 2-5 
курсів з ортопедичної 
стоматології по 
спрощеній 
нетрадиційній 
методиці вирішення 
тестових завдань 
«Крок 2»
Навчально-
методичний посібник
Вид. «Літограф»–  
2021. 205 с. Вид. 
«Літограф»–  2021. 
205 с.
Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко 



В.В.Міончинський 
Д.О.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25205
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов» 
29.03.2019р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -10 
років.

380530 Великодна-
Танасійчук 
Олена 
Валеріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут 
народної 

медицини, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лiкувальна 

справа, 
Диплом 
магістра, 
Одеський 

регіональний 
інститут 

державного 
управління 

Національної 
академії 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

8.15010001 
державне 

управління

10 Екстрена та 
невідкладна 
медична 
допомога

п.1,п.4,п.13,п.19, п.20
п.1

1) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності 
кадміюСтаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
44-48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Початкові 
дії медичних 
працівників у випадку 
невідкладного стану 
пацієнта» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Сучасні 
засоби забезпечення 
прохідності дихальних 
шляхів і штучної 
вентиляції легень у 
дорослих» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Діагностика і 
лікування 
невідкладних станів 
на місці події» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Екстрена 



медична допомога 
при механічних 
травмах» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п. 13
Сертифікат В2 
38Y05r349DP07 від 
15.05.2021р.
п.19
Член 
«Придніпровської 
асоціації лікарів 
інтерністів»
Член асоціації 
анестезіологів 
Дніпропетровській 
області
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 15 
років.

399059 Гаращенко 
Марина 
Олександрів
на

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

15 Ортодонтія п.4,п.13,п.19,п.20
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Написання 
історії хвороби 
ортодонтичного 
хворого з аномаліями 
окремих зубів, зубних 
дуг або аномаліями 
прикусу» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Показання 
до апаратурного, 
хірургічного та 
комбінованого 
методів лікування 
зубо-щелепних 
аномалій та 
деформацій у дітей 
різного віку» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Визначення ступеня 
прояви 
морфологічних та 
функціональних 
порушень в зубо-
щелеиному апараті і 
труднощі 
ортодонтичного 
лікування» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Запобігання 
можливих ускладнень 
при ортодонтичномі 
лікуванні» для 
студентів 5 курсу 



спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Свідоцтво С1 з 
англійської мови № 
35011Х145DP08 з 
14.08.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

40107 Дичко Євген 
Никифорови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хівський 
Державний 

дичний 
стоматологичн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1960, 

спеціальність:  
Стоматологія

0 Виробнича 
лікарська 
практика

п.1, п.4, п.7,п.8, п.13, 
п.19, п.20
Стаж 54 роки
п.1
1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Профілактика 
карієсу зубів в умовах 
забрудненої екології 
Стаття
(фахове видання) Укр. 
стоматол. Альманах. – 
2018. – № 1, – С. 55–
59. Ковач 
І.В.Штомпель 
Г.В.Дичко Є. 
Н.Вербицька А.В.
3). Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парастетично-
больового синдрому 
Стаття (фаховий 
журнал)
Вісник стоматології. – 
2019. – № 1 . – Т. 31. – 
С. 43-46. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
 4). Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
інервації 
Стаття(фахове 
видання)Інновації в 
стоматології. –2019. - 
№ 1. – 35-38. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 



Островська С.С., 
Дичко Е.Н.М’ясоїд 
Ю.П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
IV класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
V класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію. 
Стоматологічні 
цементи та 
амальгами. 
Композиційні 
пломбувальні 
матеріали і 
компомери» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 
п.7
1. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню к.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Прокопова М.В., Тема 
«Профілактика 



карієсу зубів та 
захворювань тканин 
пародонта у дітей з 
вродженою 
глухотою».
2. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню д.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Годованець О.І., Тема 
«Оптимизація 
принципів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань у дітей із 
супутньою патологією 
щитоподобної 
залози»
п.8
рецензент росвітньо-
професійної програми 
«Стоматологія» 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, 
2018р.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25042
01.02.2019р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -54 
років.

398985 Кравченко 
Володимир 
Юрійович

Викладач, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

040301 
Політологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034248, 
виданий 

25.02.2016

1 Історія 
України та 
української 
культури

п.1, п.4, п.5, п.13,
п.1

1. Кравченко В. Ю. 
Політичне насилля в 
умовах виборчого 
процесу / В. Ю. 
Кравченко // «Гілея: 
науковий вісник». – 
2020. – Випуск № 155 
(4). – С. 246-249. 
Стаття, фаховий 
журнал 
2. Кравченко В. Ю. 
Специфічні риси 
політичного насилля 
проти цивільних 
громадян / В. Ю. 
Кравченко // «Гілея: 
науковий вісник». – 
2019. – Випуск № 143 
(4), Ч. 3. Політичні 
науки. – С. 42-45. 
Стаття, фаховий 
журнал 
3. Кравченко В. Ю. 
Особливості 
політичного насилля в 
недієздатних 
державах / В. Ю. 
Кравченко // Гілея: 
науковий вісник. – 
2017. – Випуск 120. – 
С. 283-286. Стаття, 
фаховий журнал



п.4
1. Кравченко В. Ю. 
Програма навчальної 
дисципліни «Історія 
та філософія науки» 
для здобувачів 
освітнього ступеню 
доктора філософії, 
галузі знань 22 
Охорона здоров’я, 
спеціальності 227 
Фізична терапія, 
ерготерапія. – Дніпро, 
2020. – 18 с. Робоча 
програма
2. Кравченко В. Ю. 
Робоча програма з 
курсу «Історія та 
філософія науки» для 
здобувачів освітнього 
ступеню доктора 
філософії, галузі знань 
22 Охорона здоров’я, 
спеціальності 222 
Медицина. – Дніпро, 
2019. – 25 с. Робоча 
програма
3. Кравченко В. Ю. 
Історія та філософія 
науки: Методичні 
рекомендації до 
проведення лекцій 
для аспірантів. – 
Дніпро, 2019. – 13 с. 
Методичні 
рекомендації
4. Кравченко В. Ю. 
Історія та філософія 
науки: Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
для аспірантів. – 
Дніпро, 2019. – 21 с. 
Методичні 
рекомендації
5. Кравченко В. Ю. 
Історія та філософія 
науки: Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
для аспірантів. – 
Дніпро, 2019. – 21 с. 
Методичні 
рекомендації
6. Кравченко В. Ю. 
Історія та філософія 
науки: Методичні 
рекомендації 
викладачам до 
проведення 
семінарських занять. 
– Дніпро, 2019. – 20 с. 
Методичні 
рекомендації
7. Кравченко В. Ю. 
Робоча програма з 
курсу «Логіка, 
формальна логіка» 
для студентів 2 курсу 
галузі знань 
«Медицина». – 
Дніпро, 2018. – 14 с. 
Робоча програма 
8. Кравченко В. Ю. 
Логіка, формальна 
логіка: Методичні 
рекомендації до 
семінарських занять 
для студентів ІІ курсу 
медичних та 
стоматологічних 



факультетів. – Дніпро, 
2018. – 20 с. 
Методичні 
рекомендації
9. Кравченко В. Ю. 
Логіка, формальна 
логіка: Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
стоматологічних 
факультетів». – 
Дніпро, 2018. – 16 с. 
Методичні 
рекомендації
10. Кравченко В. Ю. 
Робоча програма з 
курсу «Філософія з 
основами соціології та 
політології» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія». – 
Дніпро, 2017. – 14 с. 
Робоча програма
11. Кравченко В. Ю. 
Робоча програма з 
курсу «Основи 
педагогіки та 
психології» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Фізична терапія, 
ерготерапія». – 
Дніпро, 2018. – 32 с. 
Робоча програма
12. Кравченко В. Ю. 
Робоча програма з 
курсу «Логіка» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Фармація». – Дніпро, 
2017. – 15 с. Робоча 
програма
п.5
Дисертаційна робота 
на здобуття наукового 
ступеню кандидата 
політичних наук на 
тему: «Трансформація 
феномену політичного 
насилля: чинники, 
механізми та 
тенденції». Захист 
відбувся 4 грудня 2015 
року на засіданні 
спеціалізованої Вченої 
Ради 
Дніпропетровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара.

п.13
Проводить навчальні 
заняття із дисциплін 
«Основи біоетики та 
біобезпеки», 
«Соціологія» 
англійською мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік. 

399008 Бібікова 
Вікторія 
Миколаївна

доцент, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

1 Фізіологія п.1,п.3, п.4, п.5,п.13, 
п.19
п.1
1. Morphological 



медична 
академія, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041602, 

виданий 
27.04.2017

changes in the kidneys 
of rats with 
experimental 
hemoraghical stroke 
(itracerebral 
hemorrhage)/ 
A.I.Gozhenko, 
V.N.Bibikova/ Journal 
of Education, Health 
and Sport.-Vol 8,№1. 
Poland - 2018. – p. 254-
262.- фахове, 
наукометричне

2. Вплив первинного 
експериментального 
геморагічного 
інсульту на 
морфологічні 
структури нирок /А.І. 
Гоженко, В.В. 
Колдунов , 
В.М.Бібікова/ 
Актуальные проблемы 
транспортной 
медицины.- № 2 (56), 
2019 р. –С.107-112. - 
фахове, 
наукометричне

3. Pathogenetic 
mechanisms of 
convulsive depressive 
syndrome in the 
conditions of kindling-
induced model of 
epileptogenesis /R.S. 
Vastyanov, O.M. 
Stoyanov, O.M. 
Platonova, P.P. 
Yermuraki, I.O. 
Ostapenko, S.V. 
Tatarko,  V.N.Bibikova 
/Світ медицини та 
біології.-№1(75), 2021 
р.- с.181-186.-фахове, 
наукометричне Web-
Science

4. Методологічні 
особливості 
викладання 
патологічної 
фізіології студентам 
стоматологічного 
факультету 
/В.В.Колдунов,  
В.М.Бібікова, Н.М. 
Терещенко, О.В. 
Анісімова/ 
Експериментальна і 
клінична медицина. -  
2016. - №2 (71). – 
С.104-106. 
 - фахове

5. Історичний нарис 
кафедри патологічної 
фізіології 
Дніпропетровської 
Медичної Академії 
/Ю.В.Козлова, М. А. 
Довгаль, 
В.В.Колдунов, 
Г.А.Клопоцький,  
В.М.Бібікова, 
О.Є.Худяков, 
С.І.Хмель, Н.С. 
Трясак, 
О.В.Анісімова/ 
Медичні 



перспективи.- Том 
ХХІІ / 1.- 2017. –   
С.146-151.- фахове, 
наукометричне
П.3
Віктор 
Володимирович 
Колдунов. До 70-річчя 
з дня народження/ 
Уклад. 
Р.В.Годлевська, 
В.В.Мазниця, 
Ю.В.Козлова, 
за ред. В.Й.Мамчура, 
В.М. Бібікової, 
Я.В.Колдунова 
Бібіліографічний 
покажчик.- Дніпро, 
2018.- 81 с.- 
монографія
п.4
) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
Модуль 1/В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак/ 
Дніпро, 2017-135с.
2) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
Модуль 2/В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак/ 
Дніпро, 2017-135с.
3) Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов Модуль 1/ 
В.В. Колдунов, Ю.В. 
Силкина,А.Е. Худяков,
Ю.В.Козлова,В.Н.Биб
икова,Г.А. Клопоцкий, 
С.И. Хмель, Н.С. 
Трясак-139 с.
4) Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов Модуль 2/ 
В.В. Колдунов, Ю.В. 
Силкина,А.Е. Худяков,
Ю.В.Козлова,В.Н.Биб
икова,Г.А. Клопоцкий, 
С.И. Хмель, Н.С. 
Трясак-139 с.
5) Methodical guide for 
practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
Module 1/ 
Yu.V.Kozlova, 
V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2017-139 p.
6) Methodical guide for 



practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
Module 2/ 
Yu.V.Kozlova, 
V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2017-139 p.
7) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія» 
модуль 1/В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак/ 
Дніпро, 2017-135с.
8) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія» 
модуль 2/В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак/ 
Дніпро, 2017-135с.
9) Methodical guide for 
practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
«Dentistry»,module 1/ 
Yu.V.Kozlova, 
V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2017-139 p.
10) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
«Dentistry»,module 2/ 
Yu.V.Kozlova, 
V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2017-139 p.
11) Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов 
«Стоматология» 
Модуль 1/ В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Силкина,А.Е. 
Худяков,Ю.В.Козлова,
В.Н.Бибикова,Г.А. 
Клопоцкий, С.И. 
Хмель, Н.С. 
Трясак/Днепр,2017-
139 с.
12) Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов 
«Стоматология» 
Модуль 2/ В.В. 
Колдунов, Ю.В. 



Силкина,А.Е. 
Худяков,Ю.В.Козлова,
В.Н.Бибикова,Г.А. 
Клопоцкий, С.И. 
Хмель, Н.С. 
Трясак/Днепр, 2017-
139 с.
13) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students of the 
Faculty of 
Medicine,module 1/ 
Yu.V.Kozlova, 
V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2017-133 p.
14) Методична 
розробка для 
викладача до 
практичних занять з 
патофізіології Модуль 
1/Ю.В. Сілкіна,Г.А. 
Клопоцкий, А.Е. 
Худяков,
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
С.І. Хмель, Н.С. 
Трясак /Дніпро, 2017- 
64 c.
15) Методична 
розробка для 
викладача до 
практичних занять з 
патофізіології Модуль 
2/Ю.В. Сілкіна,Г.А. 
Клопоцкий, А.Е. 
Худяков,
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
С.І. Хмель, Н.С. 
Трясак /Дніпро, 2017- 
128 c.
16) Методична 
розробка для 
викладача до лекцій з 
патофізіології/Ю.В. 
Сілкіна,Г.А. 
Клопоцкий, А.Е. 
Худяков, Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
С.І. Хмель, Н.С. 
Трясак /Дніпро, 2017- 
160 c.
17) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
Модуль 
1/М.А.Довгаль,В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна,
М.О. Корниленко / 
Дніпро, 2018-131с.
18) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
Модуль 
2/М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,



Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна,
М.О. Корниленко/ 
Дніпро, 2018-158с.
19) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
Module 2/ 
М.A.Dovgal,Yu.V.Kozlo
va, V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2018-149 p.
20) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія», 
Модуль 1/ 
М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-134с.
21) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія», 
Модуль 2/ 
М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-157с.
22) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
Module 1/ 
М.A.Dovgal,Yu.V.Kozlo
va, V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2018-141 p.
23) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія» 
модуль 1/ 
М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-131с.
24) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 



вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Стоматологія» 
модуль 2/ 
М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-158с.
25) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
«Dentistry»,module 1/ 
М.A.Dovgal,Yu.V.Kozlo
va, V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2018-141 p
26) Methodical guide 
for practical training on 
pathophysiology for 
foreign students 
«Dentistry»,module 1/ 
М.A.Dovgal,Yu.V.Kozlo
va, V.Bibikova, 
A.E.Khudyakov/Dnipro
, 2018-149 p
27) Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов 
«Стоматология» 
Модуль 1/ 
М.А.Довгаль,В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Силкина,А.Е. 
Худяков,Ю.В.Козлова,
В.Н.Бибикова,Г.А. 
Клопоцкий, С.И. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Лялина, М.О. 
Корниленко /Днепр, 
2018-134 с.
28)Методическое 
пособие для 
практических занятий 
по патофизиологии  
для иностранных 
студентов 
«Стоматология» 
Модуль 2/ 
М.А.Довгаль,В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Силкина,А.Е. 
Худяков,Ю.В.Козлова,
В.Н.Бибикова,Г.А. 
Клопоцкий, С.И. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Лялина, М.О. 
Корниленко /Днепр, 
2018-157 с.
29) Методичний 
посібник для 
практичних занять з 
патофізіології для 
вітчизняних студентів 
за спеціальністю 
«Ерготерапія та 
фізреабілітація» / 
М.А.Довгаль,В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна,А.Е. 
Худяков,Ю.В.Козлова,
В.Н.Бібікова,Г.А. 



Клопоцький, С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко /Дніпро, 
2018-62 с.
30) Методична 
розробка для 
викладача до 
практичних занять з 
патофізіології. модуль 
1/ М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-50с.
31) Методична 
розробка для 
викладача до 
практичних занять з 
патофізіології. модуль 
2/ М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-44с.
32) Методична 
розробка для 
викладача до лекцій з 
патофізіології/ 
М.А.Довгаль, В.В. 
Колдунов, Ю.В. 
Сілкіна, А.Е. Худяков, 
Ю.В. 
Козлова,В.М.Бібікова,
Г.А. Клопоцкий,С.І. 
Хмель, Н.С. Трясак, 
А.Ю. Ляліна, М.О. 
Корниленко / Дніпро, 
2018-22с.

З грифом Вченої ради 
ДДМУ(фізіологія)
1)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
медичних факультетів 
українською мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю 222 
Медицина / 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  
В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька/ 
Дніпро, 2021– 134 с.
2)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
стоматологічного 
факультету 



українською мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю 221 
Стоматологія/ 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  
В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька/ 
Дніпро, 2021– 232с. 
3)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
медичних факультетів 
англійською мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю
222 Медицина / 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  
В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька 
/Дніпро, 2021– 253 с. 
4)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
стоматологічного 
факультету 
англійською мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю
221 Стоматологія / 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  
В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька/ 
Дніпро, 2021– 223 с. 
5)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
медичних факультетів 
французькою  мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю 
222 Медицина / 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  



В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька/Дніпр
о, 2021– 169 с. 
6)Навчально-
методичний посібник 
для практичних 
занять для студентів 
стоматологічного 
факультету 
французькою мовою 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія» за 
спеціальністю 221 
Стоматологія / 
О.Г.Родинський, О.М. 
Демченко, 
В.М.Бібікова. 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова,  
В.М.Бєлоконь, 
С.С.Ткаченко, 
Л.В.Гузь, 
О.М.Гніненко, 
Л.О.Чобіток, 
Л.Д.Скубицька/Дніпр
о, 2021– 169 с.

Робочі програми 
(фізіологія)
1) Програма 
вибіркової 
дисципліни 
«Електрофізіологія», 
третій рівень, 
«Медицина» 
/О.Г.Родинський,В.М.
Бібікова,С.С. 
Ткаченко/ Дніпро, 
2018-13с.
2) Програма 
вибіркової 
дисципліни 
«Нейрофізіологія», 
третій рівень, 
«Медицина» 
/О.Г.Родинський,В.М.
Бібікова / Дніпро, 
2018-13с.
3) Програма 
вибіркової 
дисципліни 
«Фізіологія 
ендокринної 
системи», третій 
рівень, «Медицина» 
/О.Г.Родинський,В.М.
Бібікова, 
Н.М.Терещенко/ 
Дніпро, 2018-13с. 
4) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Методологія 
наукового та 
патентного пошуку», 
третій освітно-
науковий рівень, 
«Медицина», 
«Біологія», 
«Стоматологія», 
«Фізична терапія, 
ерготерапія», 
«Педіатрія»,«Громадс
ьке здоровя» 
/О.Г.Родинський,В.М.
Бібікова, Л.Д. 



Скубицька,Н.М.Терещ
енко/ Дніпро, 2018-
15с.
5) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Біоетика», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Медицина», 
«Біологія», 
«Стоматологія», 
«Фізична терапія, 
ерготерапія», 
«Педіатрія», 
«Громадське здоровя» 
/О.Г.Родинський, 
О.М.Демченко, 
В.М.Бібікова, / 
Дніпро, 2019-13с.
6) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія», другий 
магістерський рівень, 
«Медицина» 
/О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова, 
В.М.Бібікова, / 
Дніпро, 2019-22с.
7) Силабус з 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія», другий 
магістерський рівень, 
«Медицина» 
/О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, 
Т.В.Попова, 
В.М.Бібікова, / 
Дніпро, 2019-22с
8) Sylabus of academic 
discipline 
«Physiology», second 
level, «Medicine»/ O.G. 
Rodynsky,O.V. 
Mozgunov, 
V.N.Bibikova,T.V. 
Popova / Дніпро, 2019-
11с
9) Syllаbus en matiere 
«Physiologie», seconde 
niveau, «Medecin» / 
O.G. 
Rodynsky,L.O.Chobitok
, O.V. Mozgunov, 
V.N.Bibikova,T.V. 
Popova / Дніпро, 2019-
12с.
10) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія», другий 
магістерський рівень, 
«Стоматологія» 
/О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, 
В.М.Бібікова, / 
Дніпро, 2019-22с.
11) Програма 
вибіркової навчальної 
дисципліни 
«Фізіологія рухової 
активності», перший 
бакалаврський рівень, 
«Фізична терапія, 
ерготерапія»/О.М.Дем
ченко, Бєлоконь В.М., 
Бібікова В.М./ Дніпро, 
2019-22с.
12) Програма 



навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Громадське 
здоровя» 
/О.Г.Родинський,В.М.
Бібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-10с.
13) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Фізична 
терапія, ерготерапія»/ 
О.Г.Родинський,В.М.Б
ібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-9с.
14) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Педіатрія»/ 
О.Г.Родинський,В.М.Б
ібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-9с.
15) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Фізична 
терапія, ерготерапія» 
/ 
О.Г.Родинський,В.М.Б
ібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-9с.
16) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Педіатрія»/ 
О.Г.Родинський,В.М.Б
ібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-9с.
17) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Академічна 
доброчесність», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Біологія»/ 
О.Г.Родинський, 
В.М.Бібікова, Л.Д. 
Скубицька,Т.В.Попова 
/ Дніпро, 2020-9с.
18) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Біоетика», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Біологія» 
/О.Г.Родинський, 
О.М.Демченко, 
В.М.Бібікова, / 
Дніпро, 2020-10с.
19) Програма 
навчальної 



дисципліни 
«Методологія 
наукового та 
патентного пошуку», 
третій освітно-
науковий рівень, 
«Громадське здоровя» 
»/ О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, Л.Д. 
Скубицька, 
В.М.Бібікова  / 
Дніпро, 2020-19с.
20) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Методологія 
наукового та 
патентного пошуку», 
третій освітно-
науковий рівень, 
«Педіатрія» / 
О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, Л.Д. 
Скубицька, 
В.М.Бібікова  / 
Дніпро, 2020-17с.
21) Програма 
навчальної 
дисципліни 
«Методологія 
наукового та 
патентного пошуку», 
третій освітно-
науковий рівень, 
«Фізична терапія, 
ерготерапія» / 
О.Г.Родинський, 
О.В.Мозгунов, Л.Д. 
Скубицька, 
В.М.Бібікова  / 
Дніпро, 2020-15с.
22) Програма 
навчальної 
дисципліни за 
вибором «Механізми 
нейрогенної регуляції 
у біологічних 
процесах», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Біологія» / 
О.Г.Родинський, 
В.М.Бібікова, 
Т.В.Попова / Дніпро, 
2020-9с.
23) Програма 
навчальної 
дисципліни за 
вибором «Основи 
біоелектричних явищ 
у фізіології», третій 
освітно-науковий 
рівень, «Біологія»/ 
О.Г.Родинський, 
В.М.Бібікова, 
С.С.Ткаченко/ Дніпро, 
2020-15с.
п.5
1 березня 2017 році 
захистила дисертацію 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
медичних наук на 
тему: «Патогенетичні 
механізми морфо-
функціональних змін  
в корі великих півкуль 
та підкоркових 
утвореннях головного 
мозку при 
первинному та 
повторному 



геморагічному 
інсультах в 
експерименті» при 
спеціалізованій вченій 
раді Д 64.600.03 при 
Харківському 
національному 
медичному 
університеті, у квітні 
2017 року отримала 
диплом кандидата 
медичних наук № 
041602.

п.13
Проводжу навчальні 
заняття (лекції та 
практичні заняття) із 
дисциплін 
«Патологічна 
фізіологія», 
«Фізіологія» 
англійською мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік. За 
2020-2021 
навчальний рік 750 
годин 

п.19
Є дійсним членом 
трьох наукових 
товариств: 
1) товариства 
фізіологів України, 
2) товариства 
нейрофізіологів 
України,
3) товариства 
патофізіологів 
України.

40107 Дичко Євген 
Никифорови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хівський 
Державний 

дичний 
стоматологичн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1960, 

спеціальність:  
Стоматологія

0 Профілактика 
стоматологічн
их 
захворювань

п.1, п.4, п.7,п.8, п.13, 
п.19, п.20
Стаж 54 роки
п.1

1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Профілактика 
карієсу зубів в умовах 
забрудненої екології 
Стаття
(фахове видання) Укр. 
стоматол. Альманах. – 
2018. – № 1, – С. 55–
59. Ковач 
І.В.Штомпель 
Г.В.Дичко Є. 
Н.Вербицька А.В.
3). Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парастетично-
больового синдрому 



Стаття (фаховий 
журнал)
Вісник стоматології. – 
2019. – № 1 . – Т. 31. – 
С. 43-46. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
 4). Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
інервації 
Стаття(фахове 
видання)Інновації в 
стоматології. –2019. - 
№ 1. – 35-38. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Островська С.С., 
Дичко Е.Н.М’ясоїд 
Ю.П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
IV класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

4.Методична розробка 
самостійної роботи 



студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
V класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію. 
Стоматологічні 
цементи та 
амальгами. 
Композиційні 
пломбувальні 
матеріали і 
компомери» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 
п.7
1. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню к.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Прокопова М.В., Тема 
«Профілактика 
карієсу зубів та 
захворювань тканин 
пародонта у дітей з 
вродженою 
глухотою».
2. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню д.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Годованець О.І., Тема 
«Оптимизація 
принципів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань у дітей із 
супутньою патологією 
щитоподобної 
залози»
п.8
рецензент росвітньо-
професійної програми 
«Стоматологія» 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, 
2018р.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25042
01.02.2019р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -54 
років.

399023 Бунятян 
Христина 
Айказівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

110106 

1 Ортодонтія п.1, п.2, п.5, п.13, п.19, 
п.20
п.1
1. Применение 
трикальцийсиликатно
го цемента при 
лечении обратимых 
форм пульпита в 
постоянных зубах с 
несформированными 



Стоматологiя, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050084, 

виданий 
18.12.2018, 

Атестат 
доцента AД 

003415, 
виданий 

16.12.2019

корнями/Х.А. 
Бунятян// Вісник 
стоматології. – № 4.  – 
2017– С.62-66.
Стаття, фаховий 
журнал
2. Особенности 
антисептической 
обработки при 
лечении острого 
травматичес- кого 
пульпита  в 
постоянных зубах с 
несформированными 
корнями./ И.В. Ковач, 
Х.А. Бунятян, О.Р. 
Гаспарян// 
Современная 
стоматология. – № 5. 
– 2016.– С. 28-30  
Стаття, фаховий 
журнал
3. Эффективность 
применения 
трикальцийсиликатно
го цемента при 
лечении травмы 
постоянных зубов с  
несформированными 
корнями./ И. В. Ковач, 
Х.А. Бунятян A. 
В.Штомпель// 
Інновації в 
стоматології. – 2017. – 
№ 3-4. – С. 52 – 
55.Фахове видання 
4. Применения  
различных 
одонтотропных  
препаратов для 
лечения 
осложненного кариеса   
постоянных зубов с 
несформированными 
корнями./ И. В. Ковач, 
Х.А. Бунятян   // 
Современная 
стоматология. –   № 1 
– 2016.  – С. 76-79.  
Стаття, фаховий 
журнал
5. Современные 
аспекты лечения 
обратимых форм 
пульпита в 
постоянных зубах с 
несформированными 
корнями/ И.В. Ковач, 
Х.А. Бунятян 
//Современная 
стоматология. – № 1 – 
2018.– С.54 – 56.  
Фахове видання
6. Эффективность 
применения 
одонтотропной пасты 
«Biodentine TM» при 
лечении обратимых 
форм пульпита у 
детей/ И.В. Ковач, Х.А 
Бунятян //Modern 
Scince.  – № 6 – 2017. 
– С. 127-135. Фахове 
видання
7. Influence of 
Tricalcium silicate on 
course of traumatic 
pulpitis/ І. Kovach, A. 
Makarevych, Kh. 
Buniatian //Georgan 
medical news. – № 3 



(276).  – 2018– С. 130-
135  Стаття, Фахове, 
Scopus
8. Сellsof buccal 
epithelium charge state 
in children with lesions 
of the oral mucosa at 
the background of acute 
lymphoblastic leukemia 
in the dynamics of the 
treatment/ І. Kovach,J. 
Кhotimskaya, Kh. 
Buniatian// Modern 
Scince. – № 4 – 2018. 
– С. 100-106.  Фахове 
видання
9.  Последствие 
применения 
трикальцийсиликата 
при 
экспериментальном 
воспроизведении 
ампутации пульпы./ 
И. В.Ковач, В. В. 
Гаргин, Х.А. Бунятян 
Теоретична  і 
експериментальна 
медицина. – №1 (78)– 
2018. – С.20-25    
Фахове видання
10. Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парестетично - 
больового синдрому/І 
.В. Ковач, 
Є.Н. Дичко, 
Ю.В.Хотімська, 
Х.А.Бунятян//  Вісник 
стоматології,  № 1, Т 
31 - 201 9. – С. – 43-46.
Фахове видання
11. Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
іннерваці./ І.В.Ковач, 
Є.Н.Дичко, 
Ю.В.Хотімська, Х.А. 
Бунятян 
Л.І.Кравченко// 
«Інновації в 
стоматології», № 1, 
2018. – С. – 35-38.
Фахове видання
12. Aerobic microflora 
in the pathogenesis of 
maxillary sinusitis after 
the treatment of caries 
complications./S. 
Varzhapetian, O. 
Makarenko,  A. 
Sydoryako, M. Baleha//  
    Georgian Medical 
News. – № 4 (289). – 
2019–С. 42 – 47  
Стаття, Фахове, Scopus
  Comparative analysis 
of the effect of 
tricalcium silicate 
cement and mineral 
trioxide aggregate on 
the cellular composition 
of the pulp after the 
vital amputation in 
experimental animals. 
/Yu. Khotimska , I. 
Kovach , L. 
Kravchenko, S. 
Varzhapetian//Medični
perspektivi . –  2019. –  
№4 том xxiv –  С.145 –



153 
Стаття, Фахове Web of 
Science
13. Лечение 
обратимых форм 
пульпита в 
постоянных зубах с 
несформированными 
корнями у детей с 
особенностями под 
общей анестезией/ 
І.В. Ковач,  
Ю.В.Хотимська//Інно
вації в стоматології. – 
2019. – № 2. – С.46 – 
50.
Фахове видання  
14.  Experimental 
model of chronic 
recurrent aphthous 
stomatitis/ Yu. 
Khotimska , I. Kovach , 
L. Kravchenko// 
«Colloquium-journal» 
MEDICAL SCIENCES - 
№10(62),- 2020 С.5-9  
15. Features of the 
morphological state of 
bone tissue of the lower 
wall of the maxillary 
sinus with the use of 
fixed orthodontic 
appliances/ Natalia 
Gutarova, Liudmyla 
Kryvenko, Ilona 
Kovach, Anatolii 
Romaniuk, Rosana 
Nazaryan, Julia 
Yaroslavska//
16.  Polski merkuriusz 
lekarski: organ 
Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego.-
2020-№8/22-С.232-
235 Стаття, Фахове, 
Scopus
17. JUSTIFICATION 
OF THE 
PATHOGENETIC 
TREATMENT OF 
STOMATITIS IN 
CHILDREN ON THE 
BACKGROUND OF 
ACUTE 
LYMPHOBLASTIC 
LEUKOSIS/Ilona 
Kovach, Jevgenij 
Dichko, Julіja 
Hotіmska//Modern 
Science — Moderní 
věda – 2019- № 6-С. 
132-138 Фахове 
видання
18. Dynamics of 
findings of non-specific 
resistance in the mouth 
cavity in children with 
lesions of the mucous 
membrane epithelium 
of the mouth cavity 
against acute 
lymphoblastic leukemia 
in the treatment 
process/ Khotimska 
Yu.V., Kovach I.V., 
Lavrenyuk Ya.V., 
Khotimskiy 
B.L//Медичні 
перспективи. -2020., -
Т. 25№ 1-С. 214-220 
Стаття, Фахове Web of 



Science
19. VIOLATION OF 
THE METABOLISM OF 
THE ORAL MUCOSA 
IN CHRONIC 
RECURRENT 
APHTHOUS 
STOMATITIS/ Kovach 
I., Dychko J., Bunjatjan 
H.,Kravchenko L., 
Hotyms'ka 
J//“Norwegian Journal 
of development of the 
International Science”-
2020 -No47-С.9-12
20. CLINICAL AND 
LABORATORY 
JUSTIFICATION OF 
TREATMENT OF 
REVERSE AND 
TRAUMATIC 
PULPITIS IN 
CHILDREN /Ковач І. 
В., Дичко Є. Н., 
Бунятян Х. А. 
Хотимська 
//VETERINARY 
SCIENCES. – С. 28. 
п.2
1. Пат. UA 144725U, 
МПК (2020.01)
A61C 5/ Cпосіб 
лікування зворотної 
форми пульпіту/ 
І.В.Ковач, Х. А. 
Бунятян  – № u 
202001642;  заявл. 
10.03.2020; опубл. 
26.10.2020, Бюл. № 
20. Пат. 144725 UA 
МПК A61C5/00

п.5
Дисертаційна робота 
на здобуття наукового 
ступеню кандидата 
медичних наук 
(доктора філософії) на 
тему: «Ефективність    
застосування 
одонтотропного 
матеріалу  при 
лікуванні  зворотних 
форм пульпіту 
постійних зубів з 
несформованими 
коренями.», термін 
виконання 2016-2018 
рр.
п.13
проводить навчальні 
заняття із дисциплін 
«Дитяча терапевтична 
стоматологія, Дитяча 
хірургічна 
стоматологія, 
профілактика 
стоматологічних 
захворювань» 
англійською мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік. За 
2019-2020 
навчальний рік 420 
годин 
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
00619b323ZP09
06.02.2019р.



п.19
Член ГО “Асоціація 
профілактичної та 
дитячої стоматології ”

п.20
Спеціальність 
«дитячий стоматолог»  
Лікар-дитячий 
стоматолог стаж 
роботи 11 років.

399048 Срібник 
Павло 
Леонідович

Асистент, 
Сумісництв
о

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність: 

04.04 
Стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005969, 
виданий 

09.02.2000

1 Дитяча 
хірургічна 
стоматологія

п.1, п.2, п.4,п.13,п.19, 
п.20
п.1
1.Formation of nitrogen 
oxide at nitrates 
metabolism in the oral 
cavity / Sinkovskaya 
O.A. Romanenko Y.G., 
Hryhorenko L.V., 
Komskiy М.P., Sribnik 
P.L. //
Zaporozhye medical 
journal – 2019.- Vol. 21. 
№. 5-p.685-690.
Стаття,Фахове,Web of 
Science Core Collection,  
2.Клеточный состав 
десны и 
эпителиальная 
активность у 
пациентов детского 
возраста с 
хроническим 
гастритом и 
дуоденитом./Романен
ко Е.Г.,Комский 
М.П.,Срибник 
П.Л.,Синьковская 
О.А.,Влад М.И. // 
Modern scientific 
research -2020.-вып. 
11,ч.3.-с.16-21.
Стаття,Фахове,index 
Copernicus
3.Первинна 
стоматологічна 
профілактика 
дитячого населення 
техногенного 
регіону/Є.Н.Дичко,Г.В
.Штомпель,П.Л.Срібн
ик // Український 
стоматологічний 
альманах-2016,- № 4.-
с.77-80.
Стаття,Фаховий 
журнал
4.Характеристика 
калікреїн-кінінової 
системи у хворих на 
глосалгію 
/Є.Н.Дичко,П.Л.Срібн
ик,Г.В.Штомпель//Ук
раїнський 
стоматологічний 
альманах.-2016- № 4.-
с.16-18.
Стаття ,Фаховий 
журнал
5. Комплексное 
лечение 
парестетически-
болевого синдрома 
СОПР с применением 
физиотерапии./ Е.Н. 
Дычко, И.В. Ковач, 
П.Л. Срибник, В.А. 
Вовк//Український 
стоматологічний 
альманах,-2015.- № 1. 



С. 25-28.
Стаття, Фаховий 
журнал 
6.Использование 
стоматологических 
фантомов в 
преподавании раздела 
«Профилактика 
стоматологических 
заболеваний/Влад 
М.И. Помойницкий 
В.Г., Романенко 
О.Г.,Срибник П.Л.,  
Синьковская О.А.// 
The Unity of science-
Vienna,-2018/1-с.94-97
Стаття ,фахове
п.2
1.Патент на корисну 
модель 131934 UA, 
МПК G09B 23/28. 
Спосіб оцінки стану 
порожнини 
рота,переважно як 
навчальний наочний 
посібник 
/П.Л.Срібник– 
№ u 2018 07542;  
заявл. 05.07.2018; 
опубл. 11.02.2019, 
Бюл. № 3.
2.Патент на корисну 
модель 130579 
UA,МПК A61K 
6/00,A61K 33/06,A61P 
1/02.Застосування 
бішофіту як 
ремінералізуючого 
засобу зубної 
ємалі/П.Л.Срібник- 
№ u 2018 
07553;заявл.05.07.201
8;опубл.10.12.2018,Бю
л. №23

п.4
И.В..Ковач,В.Г.Помой
ницкий,Е.Г.Романенк
о ,П.Л.Срибник, 
,О.А.Синьковская, 
М.И.Влад. 
Пропедевтика детской 
терапевтической 
стоматологии 
Навчальний посібник 
для иноземных 
студентов 
стоматологических 
факультетів 
ВНЗ,дитячих 
стоматологів,лікарей-
інтернів/за ред. 
І.В.Ковач  – Дніпро, 
2018. – 156 с. 
Посібник.Затверджен
но на ЦМК , «ДЗ ДМА 
МОЗ України»
п.13
проводить навчальні 
заняття із дисциплін 
«Дитяча 
стоматологія» 
англійською мовою в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік. За 
2020-2021 
навчальний рік 120 
годин 
п.19
Член ГО «Асоціація 



стоматологів  
України», 
Член ГО «Асоціаціі 
профілактичної та 
дитячої стоматології 
України»
п.20
Спеціальність 
«Дитача терапевтична 
стоматологія» 
Лікар-стоматолог 
дитячій, стаж роботи 
26 років.

305054 Богомольна 
Лючія 
Олегівна

Асистен, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

110105 
Медико-

профiлактична 
справа, 
Диплом 

спеціаліста, 
Товариство з 
обмеженою 

відповідальніст
ю 

"Дніпровський 
медичний 
інститут 

традиційної і 
нетрадиційної 
медицини", рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
7.12010005 

стоматологія

0 Терапевтична 
стоматологія

п.4, п.13, п.19
Стаж 1 рік
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Відпрацювання 
методики 
знеболювання пульпи 
і лікування в один 
сеанс» для студентів 3 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Захворювання 
твердих тканин зуба. 
Захворювання 
ендодонта (пульпіт та 
періодонтит)» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Оволодіння 
методикою розкриття 
пульпової камери та 
ампутації пульпи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “Clinical 
manifestations of 
generalized 
periodontitis” for 
students of the 3th year 
of the specialty 
"Dentistry
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
06Y73r111DP07
17.04.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю – 
меньше 3 років.

390539 Тітов Герман 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2020, 

0 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я та 
основи 
доказової 
медицини

п.1, п.2, п.4, п.13, п.16, 
п.20
Стаж 8 років
п.1
1) Analysis of Results of 
the Surqical Treatment 
of the Spinal Cord 



спеціальність: 
073 

Менеджмент

Injury (Step by Step) 
Стаття 
(фаховий журнал, що 
входить до бази 
SCOPUS) International 
Journal of 
Orthopaedics and 
Traumatoloqy. –  2017 
(1). C. 1-7. Salkov M., 
Tsymbaliuk V., Dzyak 
L.Son A, Rodinsky A., 
Botvinnikov A., Zozylia 
N., Salkova M.
2) Критерії обмежень 
життєдіяльності при 
посттравматичному 
стресовому розладі у 
учасників бойових дій 
Стаття 
(фаховий збірник, що 
входить до науко-
метр. баз) Актуальні 
проблеми сучасної 
медицини. Т. 17, Вип. 
3, 2017, С. 139-146. 
Науменко Л.,  Спіріна 
І., Борисова І., 
Кузьменко В.,
3) Основні принципи 
організації медико-
психологічної 
реабілітації 
постраждалих в зоні 
бойових дій Стаття 
(фаховий збірник, що 
входить до науко-
метр. баз)
Військова медицина 
України. – 2017. - № 
3-4 (Т. 17). – С. 5-10. 
Волошин В., 
Михайлов Б., 
Рижинко С.,
4) Бальнеологические 
кластеры Украины: 
научное обоснование, 
стандартизация, 
развитие лечебно-
курортных зон. Стаття 
(закордонна 
публікація) Журнал 
образования, здоровья 
и спорта. 2018; 8 (11): 
682-698. eISNN 2391-
8306. DOI 
http://dx.doi.org/10.52
81/zenodo.2590759http
://ojs.ukw.edu.pl/index
.php/johs/article/view/
6680 Гоженко Е., 
Быков И., 
Кисилевская А.,
Жуков В.
5) Особливості 
формування синдрому 
«емоційного 
вигорання» медичних 
працівників 
середнього рівня тези
(закорд. публ.) 
International research 
and practice conference 
«Modern methods, 
innovations and 
operational experience 
in the field of 
psychology and 
pedagogics»: 
Conference 
proceedings, October 
20-21, 2017. Lubin: 



Izdevnieciba «Batltija 
Publishing». P.229-
232. Сергієні 
О.В.,Пріснякова Л.М.
6) Хірургічне 
лікування 
захворювань шкіри та 
підшкірної 
клітковини в 
амбулаторно-
поліклінічних умовах 
Стаття
Південноукраїнський 
мед. наук. журнал. – 
2017. № 16 (16) 
лютий.  – С. 14-17 
Баранник С
7) Аналіз і 
перспективи надання 
медичної допомоги 
хворим з гострою 
гнійною хірургічною 
патологією в 
амбулаторно-
поліклінічних умовах 
Стаття (фаховий 
збірник)Південноукра
їнський медичний 
науковий журнал. – 
2016. - № 15 (15) 
вересень. – С.10-12. 
Баранник С.І., Зозуля 
Д.В., Шевцов В.М.
п.2
Патент України на 
корисну модель 
Спосіб прогнозування 
тяжкості перебігу 
спинномозкової 
травми Пат. № 
108105, Держ. служба 
інтелектуальної 
власності України, 
бюл. № 11 від 
10.06.2016 р. про 
заявку; бюлетень № 
13 від 11.07.2016 р 
Сальков М., 
Цимбалюк В., Дзяк Л., 
Родинський О.,
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Методика 
вивчення 
захворюваності 
населення. 
Обчислення та оцінка 
показників 
захворюваності» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Стоматологічне 
здоров’я населення та 
організація 
стоматологічної 
допомоги» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Аналіз 
діяльності лікаря-
стоматолога та 



стоматологічної 
поліклініки» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Методика 
розрахунку страхового 
тарифу при 
добровільному 
медичному 
страхуванні» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№06Y73r371DP07 від 
15.05.2021р.
п.16
посвідчення учасника 
бойових дій ЮА 
№030704
п.20
досвід практичної 
роботи 20 років

220567 Крісс Ганна 
Юріївна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

0 Терапевтична 
стоматологія

п.4, п.11, п.13,п.19, 
п.20
Стаж 21 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Використання 
лікарських речовин 
для місцевої терапії, 
механізми дії. 
Способи 
застосування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Виразково-
некротичний гінгівіт. 
Клініка, діагностика, 
лікування та 
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Гінгівітомія, 
гінгівектомія. 
Показання. Методики. 
Види» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “The 
laboratory methods of 
patients examination   
with periodontal 
diseases” for students 
of the 4th year of the 
specialty "Dentistry
п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня №3 
ім. професора М.Ф. 



Руднева «ДОР»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25204
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
29.03.2019р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

219087 Якутович 
Ольга 
Юліанівна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  
стоматологія

0 Терапевтична 
стоматологія

 п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 35 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Папіліт. 
Класифікація, клініка, 
діагностика, 
лікування та 
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Гінгівітомія, 
гінгівектомія. 
Показання. Методики. 
Види» для студентів 4 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Хвороби 
пародонта. Етіологія, 
патогенез. 
Класифікація. Клініка, 
діагностика, 
лікування та  
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “Generalized 
periodontitis. Common 
symptoms of the 
disease. Clinic, 
diagnostics. The role of 
special methods of 
diagnosis (index 
assessment of 
periodontal diagnostic 
tests). The role of 
functional and 
laboratory diagnostic 
methods” for students 
of the 4th year of the 
specialty "Dentistry

п.13
Свідоцтво В2 з 



англійської мови № 
03FQ01P012DP03
27.02.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України
п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -25 
років.

121982 Філіпенко 
Вікторія 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
Англійська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

0 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

п.1, п.3, п.4, п.19, п.20
Стаж 22 роки
п.1
1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.

2.Філіпенко В.В., 
Нечипоренко С.В. 
«Закон» Володимира 
Винниченка: варіанти 
сценічної рецепції. 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
380-384. Стаття.
3.Філіпенко В.В., 
Рибалка Я. І.  
Естетична функція 
синонімії у романі А. 
Кокотюхи «Адвокат із 
Личаківської». 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
384-388. Стаття.
4. Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В. Деякі 
аспекти вивчення 
категорії роду 
іменників у процесі 
навчання 
англомовних 
студентів українській 
мові. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2021. С. 25-30. Стаття.
5. Крамаренко В.І., 
Філіпенко В.В. Статус 
лікаря у Давньому 
Римі. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2018 С. 147 – 151. 
Стаття.
6. Conte Antonio, 
Filipenko V.V. The 
Latin language as a part 
of Italian culture.  
Актуальні проблеми 



навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2019 С. 237 – 
244. Стаття.
7. Afhan S., Filipenko 
V.V. The Latin 
language, as a part of 
England and its culture. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф.  
Дніпро, 2019. С.194 – 
198. Стаття.
8. Pereira Alfa, 
Filipenko V. V.  Dog 
Latin English. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2020. С. 173-
176. Стаття.
9.Філіпенко В.В 
«Холістична 
медицина»Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2016. 2 с.
10.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Хоменко К.  Вера и 
надежна для врача и 
больного. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 4 с.
11.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Шитикова Т.В. 
Кефалометричні 
кореляти когнітивної 
діяльності. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 2 с.
12. S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova, V.V. 
Filipenko. The role and 
value of Latin language 
in preparing a 
successful specialist in a 
medical education. 
Актуальні питання 
медицини. Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2019. 2 с. 
13.Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В., 
Шитікова Т.В. 
Формування Soft Skills 
у студентів закладів 
вищої медичної освіти 
методами 
іншомовного 
діалогічного 
мовлення. Актуальні 
питання медицини. 
Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 



медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2020. 5 с.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Публічний 
виступ та його жанри» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Культура 
писемного ділового 
мовлення: загальна 
характеристика» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Термінологія у 
професійному 
спілкуванні. Лексико-
семантичні 
відношення в науковій 
термінології. 
Особливості 
української медичної 
термінології» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Синтаксичний 
аспект професійної 
мови медиків» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

5.Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням).  
Методична розробка 
до практичного 
заняття для студентів 
І курсу. Д.: ДМІ ТНМ, 
2019. 142 с .
6.Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням). 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів І курсу. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 53 с .
7.Філіпенко В.В., 



Давиденко І.В. 
Українське ділове 
мовлення. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів І курсу. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2020. 34 с.
п.14.

 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Logos». Щорічна 
участь студентів у 
Міжвузівській 
науково-практичній 
студентській 
конференції з 
латинської мови «Per 
aspera ad astra».

п.19.

Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної  
лінгвістики і поетики”
п.20 досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 22роки.

213291 Макарець 
Микола 
Федосійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г. Шевченко, 
рік закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

Філософія

0 Історія 
України та 
української 
культури

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 41 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Київська 
Русь.  Галицько-
Волинська держава» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ідея 
української 
державності в 
суспільно-
політичному житті 
України в кін. ХVІІІ-
поч. ХХ ст.» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Україна у 
післявоєнний період 
(друга половина 40-х 
– перша половина 80-
х рр.)» для студентів 1 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “The 
Lithuanian and Polish 
Period” for students of 
the 1th year of the 
specialty "Dentistry
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови 
35U11X119DP08 
від14.08.2021р.

п.19

Член Громадської 



організації «Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 41рік.

391075 Максименко 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 024382, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008622, 
виданий 

23.10.2003

38 Історія 
медицини

п.1,п.3, п.4, 
п.14,п.19,п.20
п.1.
1. Лехан В.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
формування 
управлінських 
компетентностей  у 
лікарів на 
додипломному етапі 
їх навчання та 
підвищення 
ефективності 
підготовки 
управлінських кадрів 
системи охорони 
здоров’я  / В.М.Лехан, 
Л.В.Крячкова, Н.І. 
Заярський  
О.П.Максименко// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. 2016, - Т.16. 
Вип. 2(54) –с. 265-270
2.М.С.Куюмчан, Л.М. 
Юр’єва, 
О.О.Дукльський , О.П. 
Максименко. Про 
спільну роботу 
Днеіпропетровської 
обласної ради та ДЗ» 
Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» з 
дистанційного 
навчання сімейних 
лікарів. Медичні 
перспективи.Том XXII  
.-№ 2 ч.1.-2017.-С.9-11.
3. Лехан В.М., 
Крячкова Л.В., 
Максименко О.П., 
Заярський Н.І.  
Бродська Е.В. 
Порівняльний аналіз 
підходів  до 
профілактики  в 
Європі та Україні // 
Україна. Здоров’я 
нації. - 2017. № 3 (44). 
– С. 150-158
4. Лехан В. М., 
Максименко О. П. 
Схильності та мотиви 
вибору професії 
студентами-
майбутніми 
фельдшерами. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – Том 4, № 5 
(21).2019-с.314-319 
5. Лехан В. М., 1 
Крячкова Л. В., 2 
Сердюк В. М., 2 
Пучкова Н. В., 1 
Максименко О. П., 1 
Козир О. А., 1Кий-
Кокарева В. Г., 1 
Колеснік В. І. 



Потенційно запобіжні 
госпіталізації 
дорослого  населення  
України, пов’язані з 
захворюванніми, що   
піддаються 
амбулаторному  
лікуванню. Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) с.319-324.
п.3.
Співавтор підручників   
Біостатистика : 
підручник  [ Грузєва 
Т.С., Лехан В.М., 
Огнєв В.А. та інш.] за 
заг. ред. Грузєвої Т.С.– 
Вінниця: Нова книга , 
2020. – 384 с
п. 4. 
Максименко О.П., 
Заярский Н.И., 
Крячкова Л.В. 
Экономика 
здравоохранения в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 
Днепр: Литограф, 
2017. – 158 с.

п.14 
Підготувала студента 
для   ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
/Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
соціальна медицина 
та організація 
охорони здоров’ я   
Панова Володимира, 
який зайняв ІІ місце, 
2019 рік.
п. 19. 
Член Української 
асоціації громадського 
здоров’я (протокол № 
3 від 25.94.2017р.)

п. 20.
 Вища категорія зі 
спеціальності 
«Організація та 
управління охороною 
здоров’я». Стаж 
роботи -27 років

187465 Давиденко 
Інна 
Василівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  
Російська мова 
і література та 

англійська 
мова, Диплом 

магістра, 
Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 

0 Іноземна мова 
(за 
професійним 
спрямуванням)

п.3, п.4,п.19, п.20
Стаж 24 роки
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Здоров’я 
людини - здоров’я 



Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

нації» для студентів 1 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Анатомія 
фізіологія людини. 
Хвороби» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Імунна 
система» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Захворювання 
верхніх дихальних 
шляхів» для студентів 
1 курсу спеціальності 
«Стоматологія»

п.19.
Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики”
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 24 
роки.

121982 Філіпенко 
Вікторія 
Віталіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
Англійська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Дніпровський 
національний 

університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2021, 
спеціальність: 
035 Філологія

0 Латинська 
мова та 
медична 
термінологія

п.1, п.3, п.4, п.14, п.19, 
п.20
Стаж 22 роки
п.1
1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.

2.Філіпенко В.В., 
Нечипоренко С.В. 
«Закон» Володимира 
Винниченка: варіанти 
сценічної рецепції. 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
380-384. Стаття.
3.Філіпенко В.В., 
Рибалка Я. І.  
Естетична функція 
синонімії у романі А. 
Кокотюхи «Адвокат із 
Личаківської». 
Філологічні науки / 
Упорядник О. І. 
Панченко. Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. С. 
384-388. Стаття.



4. Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В. Деякі 
аспекти вивчення 
категорії роду 
іменників у процесі 
навчання 
англомовних 
студентів українській 
мові. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІІІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2021. С. 25-30. Стаття.
5. Крамаренко В.І., 
Філіпенко В.В. Статус 
лікаря у Давньому 
Римі. Актуальні 
проблеми навчання 
іноземних студентів. 
Матеріали ХХІ 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. Дніпро, 
2018 С. 147 – 151. 
Стаття.
6. Conte Antonio, 
Filipenko V.V. The 
Latin language as a part 
of Italian culture.  
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2019 С. 237 – 
244. Стаття.
7. Afhan S., Filipenko 
V.V. The Latin 
language, as a part of 
England and its culture. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф.  
Дніпро, 2019. С.194 – 
198. Стаття.
8. Pereira Alfa, 
Filipenko V. V.  Dog 
Latin English. 
Актуальні проблеми 
навчання іноземних 
студентів. Матеріали 
ХХІІ Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. 
Дніпро, 2020. С. 173-
176. Стаття.
9.Філіпенко В.В 
«Холістична 
медицина»Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2016. 2 с.
10.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Хоменко К.  Вера и 
надежна для врача и 
больного. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 4 с.
11.Філіпенко В.В, 
Давиденко І.В, 
Шитикова Т.В. 
Кефалометричні 
кореляти когнітивної 
діяльності. Актуальні 
питання медицини. 
Дніпро, 2017. 2 с.
12. S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova, V.V. 
Filipenko. The role and 



value of Latin language 
in preparing a 
successful specialist in a 
medical education. 
Актуальні питання 
медицини. Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2019. 2 с. 
13.Давиденко І.В., 
Філіпенко В.В., 
Шитікова Т.В. 
Формування Soft Skills 
у студентів закладів 
вищої медичної освіти 
методами 
іншомовного 
діалогічного 
мовлення. Актуальні 
питання медицини. 
Матеріали 
міжрегіональної 
науково-методичної 
конференції. 
Дніпровський 
медичний інститут 
традиційної та 
нетрадиційної 
медицини. Дніпро, 
2020. 5 с.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1.Філіпенко В.В. 
Методична розробка з 
дисципліни  
«Латинська мова та 
медична 
термінологія» до 
практичного заняття 
студентів І курсу.  Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 132 с .
2.Філіпенко В.В. 
Методична розробка з 
дисципліни  
«Латинська мова та 
медична 
термінологія» для 
самостійної 
(аудиторної/позаауди
торної) роботи 
студентів І курсу.  Д.: 
ДМІ ТНМ, 2019. 123 с .

3. В.В. Методична 
розробка до 
практичного заняття з 
латинської мови та 
медичної термінології 
для викладачів. Д.: 
ДМІ ТНМ, 2018. 97 с .
4.Філіпенко В.В. 
Методичний посібник 
з латинської мови на 



англійській мові для  
практичної та 
самостійної 
позааудиторної 
роботи студентів-
іноземців. Д.: ДМІ 
ТНМ, 2020. 83 с.

п.14.
 Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Logos». Щорічна 
участь студентів у 
Міжвузівській 
науково-практичній 
студентській 
конференції з 
латинської мови «Per 
aspera ad astra».

п.19.
Членкиня 
Всеукраїнської 
громадської 
організації 
„Українська асоціація 
когнітивної 
лінгвістики і поетики”

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 22роки.

27188 Слєсаренко 
Олена 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет ім. 

300 річчя 
возз'єднання 

України з 
Росією, рік 
закінчення: 

1964, 
спеціальність:  

Фізіологія 
людини та 

тварини

0 Медична 
біологія 

п.1, п.3, п.4, п.13, п.20
Стаж 51 років
п.1
1). 
Морфофункціональні 
зміни в яєчниках 
щурів під впливом 
ацетату свинцю в 
комбінації з цитратом 
срібла.
Стаття Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2017. – №4, Т.2. – С. 
164–167.ISSN 2077-
4214 Колосова  
І.І.,Шаторна 
В.Ф.Гарець В.І.
Кононова 
І.І.,Слесаренко О.Г.
2). Визначення 
модифікуючої дії 
цитратів металів на 
ембріотоксичність 
кадмію у щурів Фахове 
видання Стаття IIJIF
Вісник проблем 
біології і медицини – 
Вип.1,  (155) – 2020. – 
С. 316-320.
Шаторна В.Ф.Гарець 
В.І.Байбаков В.М.
Кононова 
І.І.Слесаренко 
О.Г.Шамелашвілі К.Л.
3). Морфологія нирок 
при створенні штучної 
експериментальної 
ішемії Тези Мат. X 
міжн.  наук. практ. 
конф. «Eurasian 
scientific congress», 
Barselona, Spain, 
October 4-6, 2020, 
P.12-15 Островська 
С.С.Байбаков В.М.



Слесаренко 
О.Г.Гарець 
В.ІШаторна В.Ф.
Герасимчук П.Г.
4) Морфологічний 
стан 
контралатеральної 
нирки щурів 
відповідно штучно 
ішемізованого 
парного органа
Тези Мат. наук-практ. 
конф. з міжнар. 
участю «Медико-біол. 
аспекти та 
мультидисципл. 
інтеграція в концепції 
здоров’я людини» 
Тернопіль. 9-11 квітня 
2020 ,  – С. 145-146.
Островська С.С. 
Шаторна 
В.Ф.Колосова І.І.
Слесаренко О.Г.
5). Досвід 
дистанційного 
викладання медичної 
біології в умовах 
локдауну. Тези Мат. 
наук-практ. конф. з 
міжнар. участю 
«Актуальні питання і 
практика сучасної 
морфології», 20-21 
травня 2021 р., м. 
Тернопіль. Зб. наук. 
робіт. – С.  832-835. 
Островська С.С.,
Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Трушенко О.С.,
Шамелашвілі К.Л.
6) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology 
стаття Видавництво 
«Літограф», 2021. – 68 
с. Markhon N. O.
Ostrovska 
S.S.,Slesarenko O.G.
п.3
1)Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
2)Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О.
3) Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 95 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь 



Н.О.Трушенко 
О.С.,Мякушко 
В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Клітинний, 
організмовий, 
популяційно-видовий, 
біогеоценотичний і 
біосферний рівні 
організації життя» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Медико-
біологічні основи 
паразитизму. 
Медична 
протозоологія» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Лабораторна 
діагностика 
інвазійних хвороб, що 
викликаються 
паразитичними 
червами » для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
“Genetic risk of 
environmental 
pollution.The concept 
of antimutagens and 
comutagens” for 
students of the 1th year 
of the specialty 
"Dentistry

п.13 
Сертифікат В-2  
№25197  від 
29.03.2019р.

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 52роки.

144496 Коновалова 
Олена 
Сергіївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет 
імені Олеся 
Гончара, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

070303 
Бiохiмiя

0 Медична хімія п.1, п.2, п.4, п.5, п.13 
Стаж 7 років
п.1:
1. Daum S., Babiy S., 
Konovalova H., Hofer 
W., Shtemenko A., 
Shtemenko N., Janko 
C., Alexiou C., Mokhir 
A. Tuning the structure 
of aminoferrocene-
based anticancer 
prodrugs to prevent 
their aggregation in 
aqueous solution// 
Journal of Inorganic 
Biochemistry. – 2018. – 
Vol. 178. – P.9–17. 
2. Кулініч О. С. 
(Коновалова О.С.), 



Дьомшина О. О., 
Штеменко Н. І. 
Модуляція 
гепатотоксичностіцис
платинукластерними 
сполуками ренію(ІІІ) 
у моделі 
канцерогенезу // 
Медична хімія. - 2013. 
- Т.55, № 3 (56). - С. 
21-26. 
3. Кулініч О. С. 
(Коновалова О.С.), 
Штеменко Н.І. Вплив 
ліпосомальної та 
розчинної форми 
цисплатину на стан 
печінки щурів за 
розвитку карциноми 
герена// Вісник 
Львівського 
університету. 
Сер.біологічна. – 2015. 
– Вип. 69 – С. 57-64. 
4. Коновалова О. С., 
Бабій С. О., Штеменко 
О. В., Штеменко Н. І.  
Біохімічна 
характеристика стану 
печінкищурів-
пухлиноносіїв за 
розвиткузвичайної та 
резистентноїкарцино
миГерена і 
введенняцисплатину 
// Вісник проблем 
біології і медицини. – 
2016. –Т. 1 №131 - С. 
101–105. 
5. Коновалова О. С., 
Бабій С. О., Штеменко 
О. В., Штеменко Н. І.  
ВпливсистемиРеній-
Платина 
набіохімічніпараметр
ипечінкищурів-
пухлиноносіїв//Вісник
Харківськогонаціонал
ьногоуніверситетуім. 
В. Н. Каразіна. Серія 
«Біологічна» - 2016.  – 
Вип. 27. – С. 11-18. 
п.2
Пат. 96477 Україна, 
МПК (2015.01) C07F 
13/00 Застосування 
цис-тетрагалогеноди-
µ-
адамантилкарбоксила
тидиренію(ІІІ), як 
сполук, що  
проявляютьгепатопро
текторну та 
гепатомодулюючу 
активність / Кулініч 
О.С., Дьомшина 
О.О.,Величко О.В., 
Штеменко Н.І., 
Штеменко О.В. 
(Україна); УДХТУ.- № 
u2014 08696;Заявл. 
31.07.2014; Опубл. 
10.02.2015. Бюл. № 
3/2015.

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Гомогенні 
рівноваги в 
біологічних рідинах» 



для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Гетерогенні 
рівноваги в 
біологічних рідинах» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Комплексоутворення 
в гетерогенних 
системах. Реакції 
осадження та 
розчинення» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “Chemical 
thermodynamics” for 
students of the 1th year 
of the specialty 
"Dentistry

п.5
Захист дисертації на 
тему: «Біохімічні 
маркери 
функціонального 
стану печінки щурів за 
розвитку звичайної та 
резистентної до 
цисплатину пухлини і 
введення 
цитостатиків» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук за 
спеціальністю 
03.00.04 – біохімія. 
Захист відбувся у 
Одеському 
національному 
університеті імені І. І. 
Мечникова
6.05.2021р. Спецрада 
К 41.051.06 
п.13 

Сертифікат В-2  
№25196  від 
29.03.2019р.

380621 Островська 
Світлана 
Сергіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1974, 

спеціальність: 
03.00.00 
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001223, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 010171, 
виданий 

26.02.2015

43 Біологічна та 
біоорганічна 
хімія

п.1, п.3, п.4 п.8 п.9 
п.12,п.19
п.1
1)Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм 
Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм
Стаття  Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2)Микробиом ротовой 
полости и здоровье 
человека Микробиом 



ротовой полости и 
здоровье 
человекаСтаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
3) Оральный 
микробиом и возраст 
Стаття  Фахове 
видання 
 Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43  
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
4) Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза 
Стаття  Фахове 
видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 1. – Т. 1 
(148). – С. 53-56. 
Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.

6) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Медико-генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2019. – Вип. 4. – Т. 1 
(153). – С. 43-
57.Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
7) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд 
літератури)Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №1(159). – 
С. 302-307 Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 



С. 302-307Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач А.К.,
Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.
8) 
Внутрішньоклітинні 
шляхи розвитку 
хвороби Альцгеймера 
на тлі герпес вірусних 
інфекцій (огляд 
літератури)Стаття  
Фахове видання,
наук.метр. база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. 26. – № 1. – С. 129-
135 Островська 
С.С.Шаторна В.Ф. 
Ліхолєтов Е. О.
9) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію
Стаття  Фахове 
видання,
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №2(160). – С. 
44-48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., 
Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 
Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
10) lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до друку 
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.

п.3
1) Серцево-судинна 
система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів Серцево-
судинна система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів
Монографія
Видавництво 
«Літограф», 2018. 105 
с. Островська С.С.
2) Тестовые задания 
для подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1»
Навч. посібник лля 
іноз студентів 
Видавництво 
«Літограф», – 2019. – 
76 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.



3) Тестові задания для 
подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», – 2020. – 
93 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
4) Медична біологія 
(збірник тестових 
завдань по розділам 
навч. програми) Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська С.С.
5) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
5) Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець В.І.,
Мархонь Н.О. 
Трушенко 
О.С.,Терещенко Н.М.
п.4
1) Робоча програма 
(одноосібно) з 
навчальної 
дисципліни «Медична 
Біологія» підготовки 
«другий 
магістерський 
рівень», галузі знань 
22 - Охорона здоров’я, 
спеціальності 221 – 
Стоматологія (1.3 авт. 
арк.)
2)Збірник метод. 
розробок (одноосібно) 
для викладачів і 
студентів з Медичної 
біології – 27  189с.
3) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.
Колосова І. І. Мархонь 
Н. О.Островська С. С.
4) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Медицина) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 58 с. 
Частина ІІ –60 с. 
Гарець В.І.Шаторна 
В.Ф.
Островська С. С.
5) Альбом протоколів 



практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Стоматологія) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 55 с. 
Частина ІІ – 55 с. 
Шаторна В.Ф.
Островська С. С.. 
Гарець В.І.Кононова 
І.І.
6) ALBUMS DE 
PROTOCOLES 
LEÇONS PRATIQUES 
SUR LA BIOLOGIE 
MEDICALE pour les 
étudiants de 1ère année 
(Partie I)  (Partie ІI) 
Метод. посібник 
Дніпро – 2020 
Частина  ІІ – 55 с
Частина  ІІ – 55 с. 
Shatornaya V.F., 
Ostrovskaïa S.S., Garets 
V.I., Shamelashvili K.L., 
Zemlanoy A.A, 
Kaplunenko A.N.  
п.8
Член редакційної 
ради фахового 
видання , журнал 
«Вісник проблем 
біології і медицини» 
до 2018 р.
п.9
1)Заступник голови 
Експертної комісії 
Центру тестування 
МОЗ України по 
Стоматології,  2018 -
2020 р., учасник 
семінару Центру 
тестування МОЗ 
України «Створення 
якісних тестів» з 
отриманням 
сертифікату, 2020 р..
2)Увійшла, як 
науковець, до 
«Енциклопедії 
сучасної України» по 
запрошенню 
Інституту 
енциклопедичних 
досліджень НАН 
України, 2021 р.
п.12
1)Морфологические 
изменения в легких 
курильщиков (обзор 
литературы) Стаття
«Word Science» 
International Scientific 
and Practical 
Conference “WORD 
SCIENCE” (September 
28-29 Dubai UAE). – 
2016. – Vol. 3. - P. 30-
33. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2) Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм Фахове 
видання.Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2017. – 
Вип. 2 (136). – С. 20-
25. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.



3) Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
4) Оральный 
микробиом и возраст 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5)Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 4. – Т. 2 
(147). – С. 58-61. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
6) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза Фахове 
виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 1. – Т. 1 (148). – С. 
53-56. Островская 
С.С.Шаторная 
В.Ф.Герасимчук 
П.Г.Леонова Г.О.
7) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 4. – Т. 1 (153). – С. 
43-57. Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
8) Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный резерв 
мозга (обзор ин. 
литературы)СтаттяМа
т. X міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
P.495-502 Островская 
С.С.Герасимчук 
П.Г.Мархонь 
Н.О.Коссе В.А., Топка 
Е.Г.Люлько И.В.
9) Зв'язок між 
хворобою 
Альцгеймера,церебро
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд іноземн. 
літератури) Стаття 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2021. – Вип. . – 1(159. 



– С. 302-307 
Островська С.С. 
Ліхолєтов Е.О. 
Павлова В.В. Деркач 
А.К. Шевченко І.Ф. 
Адегова Л.Я.
10) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 302-307 Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач А.К.,
Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.

п.19
1)Голова предметної 
приймальної комісії у 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» 
протягом 2007-2020 
рр
2)Голова комісії з 
соціальних питань 
профкому 
співробітників ДМА.
3)Заступник голови 
Предметної комісії по 
захисту дисертацій в 
ДМА до 2020 р 
4)Член 
моніторингової комісії 
по перевірці роботи 
кафедр в ДМА до 2020 
р.
5)Член Товариства 
анатомів, гістологів та 
ембріологів України, 
Міжнародна академія 
інтегративної 
антропології.

221625 Назарова 
Дар`я 
Іванівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1995, 

спеціальність:  
Ботаніка, 

біогеоценологі
я, екологія

0 Анатомія 
людини

п.1, п.3, п.4, п.13, п.20 
Стаж 20 років
п.1
1). Educational work as 
method of 
implementation of 
plans for the 
development of a 
training group in 
medical 
universities.Фахове 
видання
Стаття 
ІндексСopernicus 
Norwegian journal of 
development of the 
international science.-
ISSN 3453-9875. 2019. 
V2. № 29. P.50-53. 
Nazarova D.I., Kramar 
S.B., Gorshkova A, 
Kramar A.
2). Морфометричний 
аналіз форми серця 
півня при аномальній 
баготочисельній 
закладці серця.Фахове 
видання Стаття Індекс
Modern Scientific 
Researches, Iss 8 (P. 1). 



С. 96-102. ISSN 2523-
4692 Назарова, Д.І.,  
Крамар, С.Б. 
3). Тестування як один 
з методів 
об’єктивізації 
оцінювання студентів 
Фахове видання
Стаття Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. 
ISSN 2415-3060 – 
2017.- № 5(7) – с. 167-
170. Назарова Д.І., 
Крамар С.Б., 
Савочкіна М.В., 
Шевченко І.В.
4). Preparation of 
undergraduate students 
of the medical higher 
education institutions 
to research work стаття 
(фаховий 
журнал,входить до 
науко-метр. Баз
Danish scientific 
journal. – 2020. – 
№40. – Vol. 1. – P. 16-
18. Baybakov V.M., 
Nazarova D.,
Kramar S., Gorshkova 
A., Hryhorenko L
5). 1.Крамар С. Б., 
Назарова Д. І., 
Філіпенко В. В. Роль і 
значення латинської 
мови у підготовці 
успішного спеціаліста 
у ЗВО. Український 
журнал медицини, 
біології та спорту. Т. 4. 
№ 2 (18), 2019. С. 246-
250. Стаття.
6). The role and value 
of the Latin language in 
preparing successful 
medical specialists. 
тези Актуальні 
питання медицини: 
матеріали 
міжрегіональної 
науково-медичної 
конференції, Дніпро 
2019, с.147-148. 
Nazarova D.I., 
Filipenko V.V.
7). Organisation du 
travail autonome des 
etudsants comme une 
forme de travail 
methodique d'un 
enseignant. Тези 
доповідей другого 
міжнародного 
фракомовного 
колоквіуму в Україні 
3-4 жовтня 2018 
“Мови Науки та 
Практики”,  Дніпро 
2018, с. 115-116.
S.B. Kramar, D.I. 
Nazarova.
8). Методические 
рекомендации по 
разработке и ведению 
занятий по предметам 
входящих “КРОК 1” на 
английском язике для 
отечественных 
студентов.
тези Актуальні 



питання медицини: 
матеріали 
міжрегіональної 
науково-медичної 
конференції,  Дніпро 
2018, с. 102-103. 
Назарова Д.И.
п.3
Назарова Д.І., 
Філіпенко В.В., 
Давиденко І.В. 
Посібник з латинсько-
англійсько-
української 
термінології (при 
вивченні систем 
людського організму 
та їх розладів). 
Частина І. Дніпро, 
2020. 38 с.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Нервова 
система та органи 
чуття іннервація та 
кровопостачання 
органів голови і шиї» 
для студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Опорно-
руховий апарат 
іннервація та 
кровопостачання 
кінцівок» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Спланхнологія 
іннервація та 
кровопостачання 
внутрішніх органів та 
порожнин тіла» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “The 
topography of the 
upper and lower 
extremity” for students 
of the 1th year of the 
specialty "Dentistry

п.13 
Сертифікат В-2  № 
951J070DP09 від 
25.07.2019р.
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 20 
років.

380559 Данильченк
о Альбіна 
Костянтинів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

5 Гістологія, 
цитологія та 
ембріологія

п.4, п.13, п.19
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Введення 
до курсу гістології. 
Цитологія. Будова та 
функції біологічних 
мембран» для 



студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Загальні 
тканини. Лімфоїдні 
органи» для студентів 
1 курсу спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Цитологія.Ембріолог
ія» для студентів 1 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students“Cytology. 
Nucleus. Proliferative 
processes. Mechanisms 
of cell death of 
multicellular organisms 
” for students of the 1th 
year of the specialty 
"Dentistry
п.13 
Сертифікат В-2  № 
19W14J024DP07 від 
12.06.2021р.

п.19

Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»
п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю –
меньше 3 років.

380620 Мякушко 
Володимир 
Аркадійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 
MБЛ 020832, 

виданий 
21.04.1975, 

Атестат 
доцента ДЦ 

033536, 
виданий 

13.02.1980

56 Фізіологія п.3, п.4,п.13, п.19, п.20
п.3
Посібник для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок - 1» 
Посібник 
Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
95 с. Островська 
С.С.Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь 
Н.О.Трушенко 
О.С.,Мякушко 
В.А.,Маража  
І.О.Терещенко Н.М.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Енергетичний 
обмін» для студентів 2 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Фізіологія 
систем кровообігу, 
крові, дихання» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 



самостійної роботи 
студентів 
«Дослідження 
механізмів 
терморегуляції» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Фізіологія 
раціонального 
харчування» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13 
Сертифікат В-2  № 
35U11X135DP08 від 
14.08.2021р.

п.19
 Є дійсним членом 
товариства фізіологів 
України 

п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 50 
років.

213291 Макарець 
Микола 
Федосійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
Т.Г. Шевченко, 
рік закінчення: 

1979, 
спеціальність:  

Філософія

0 Філософія п.4, п.13, п.19, п.20
Стаж 41 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Категорії 
філософії, їх зміст та 
сутність. Аристотель: 
Категорії. Р. Декарт: 
Метафізичні роздуми. 
Г. Гегель: Наука 
логіки. Карл Ясперс: 
Філософська віра. М. 
Гайдеггер: Що таке 
метафізика?» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Людина як 
предмет 
філософського 
аналізу. Л. Фейєрбах: 
Сутність 
християнства. М. 
Шелер: Місце людини 
в космосі. Е. Фромм: 
Анатомія людської 
деструктивності» для 
студентів 1 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Філософія 
свідомості. Е. 
Гуссерль: Ідеї до 
чистої феноменології 
та феноменологічної 
філософії. З. Фрейд та 
його психоаналіз. Е. 
Ільєнков: Діалектика 
ідеального» для 
студентів 1 курсу 



спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “The 
philosophical problem 
of consciousness” for 
students of the 1th year 
of the specialty 
"Dentistry
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови 
35U11X119DP08 
від14.08.2021р.

п.19
Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»
п.20
досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 41рік.

391075 Максименко 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 024382, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008622, 
виданий 

23.10.2003

38 Гігієна та 
екологія

п.1,п.3, п.4, 
п.14,п.19,п.20
п.1.
1. Лехан В.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
формування 
управлінських 
компетентностей  у 
лікарів на 
додипломному етапі 
їх навчання та 
підвищення 
ефективності 
підготовки 
управлінських кадрів 
системи охорони 
здоров’я  / В.М.Лехан, 
Л.В.Крячкова, Н.І. 
Заярський  
О.П.Максименко// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. 2016, - Т.16. 
Вип. 2(54) –с. 265-270
2.М.С.Куюмчан, Л.М. 
Юр’єва, 
О.О.Дукльський , О.П. 
Максименко. Про 
спільну роботу 
Днеіпропетровської 
обласної ради та ДЗ» 
Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» з 
дистанційного 
навчання сімейних 
лікарів. Медичні 
перспективи.Том XXII  
.-№ 2 ч.1.-2017.-С.9-11.
3. Лехан В.М., 
Крячкова Л.В., 
Максименко О.П., 
Заярський Н.І.  
Бродська Е.В. 
Порівняльний аналіз 
підходів  до 
профілактики  в 
Європі та Україні // 
Україна. Здоров’я 
нації. - 2017. № 3 (44). 
– С. 150-158
4. Лехан В. М., 
Максименко О. П. 



Схильності та мотиви 
вибору професії 
студентами-
майбутніми 
фельдшерами. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – Том 4, № 5 
(21).2019-с.314-319 
5. Лехан В. М., 1 
Крячкова Л. В., 2 
Сердюк В. М., 2 
Пучкова Н. В., 1 
Максименко О. П., 1 
Козир О. А., 1Кий-
Кокарева В. Г., 1 
Колеснік В. І. 
Потенційно запобіжні 
госпіталізації 
дорослого  населення  
України, пов’язані з 
захворюванніми, що   
піддаються 
амбулаторному  
лікуванню. Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) с.319-324.
п.3.
Співавтор підручників   
Біостатистика : 
підручник  [ Грузєва 
Т.С., Лехан В.М., 
Огнєв В.А. та інш.] за 
заг. ред. Грузєвої Т.С.– 
Вінниця: Нова книга , 
2020. – 384 с
п. 4. 
Максименко О.П., 
Заярский Н.И., 
Крячкова Л.В. 
Экономика 
здравоохранения в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 
Днепр: Литограф, 
2017. – 158 с.

п.14 
Підготувала студента 
для   ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
/Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
соціальна медицина 
та організація 
охорони здоров’ я   
Панова Володимира, 
який зайняв ІІ місце, 
2019 рік.
п. 19. 
Член Української 
асоціації громадського 
здоров’я (протокол № 
3 від 25.94.2017р.)

п. 20.
 Вища категорія зі 
спеціальності 
«Організація та 
управління охороною 
здоров’я». Стаж 
роботи -27 років

305060 Сорокін 
Валерій 

Доцент, 
Основне 

Медичний 
факультет

0 Радіологія п.1,п.3,п.4,п.11, п.19, 
п.20



Олексійович
у

місце 
роботи

Стаж 39 років
п.1
1). Критерии оценки  
психической 
составляющей  
реабилитационного 
потенциала 
инвалидов Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 8-
14. Абрамов В.В.
Абрамов 
С.В.,Байбаков 
В.М.,Кириченко А.Г.
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.О. та ін
2). Основные факторы 
инвалидизации в 
Украине Стаття Мат. 
міжрегіон. науково-
метод. конф. 
«Актуальні питання 
медицини»: Дніпро, 
22 травня 2020.- С. 57-
62 Кириченко А.Г., 
Башта И.Г.,Бойко 
О.В.,Пригорнєва Е.Г.
Сорокин В.А. та ін
3). Концепція 
профілактики 
інвалідності внаслідок 
АТО. / [Кириченко 
А.Г., В.І.Кузьменко, 
В.О.Сорокін, 
О.Й.Хасіллєв,  Башта 
І.Г.,  О.В.Пригорнєва, 
М.В.Соломенко, 
І.О.Заяць, 
Н.О.Недогібченко]// 
Актуальні питання 
медицини. 2019. С.60-
67.

п.3
«Збірник тестових 
завдань та клінічних 
задач з торакальної, 
ендокринної та 
судинної хірургії» 
навчальний посібник 
для студентів 5 курсу, 
2020 р.
Коссе В.А , Сорокін 
В.О., Філіппов Ю.О., 
Гузенко Б.В.,., 
Чухриєнко А.В.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Загальна 
онкологія. пухлини 
травного тракту» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини 
органів дихання, 
молочної залози, 
щитовидної залози, 
шкіри» для студентів 
3 курсу спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рак 



стравоходу. Рак 
шлунка. Пухлини 
печінки. Пухлини 
підшлункової залози» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Пухлини 
тонкої, товстої та 
прямої кишок» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
п.11
наукове 
консультування КЗ 
«Дніпропетровська 
дитяча міська 
клінічна лікарня №3 
ім. професора М.Ф. 
Руднева «ДОР»
п. 19. 
Член Української 
асоціації хірургів 
України

п. 20.
 Досвід роботи зі 
спеціальності 39 років

380621 Островська 
Світлана 
Сергіївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1974, 

спеціальність: 
03.00.00 
Біологія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 001223, 

виданий 
26.09.2012, 

Атестат 
професора 

12ПP 010171, 
виданий 

26.02.2015

43 Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

п.1, п.3, п.4 п.8 п.9 п.12
п.1
1)Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм 
Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм
Стаття  Фахове 
видання.
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2017. – Вип. 2 (136). – 
С. 20-25. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2)Микробиом ротовой 
полости и здоровье 
человека Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 
Стаття  Фахове 
видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
3) Оральный 
микробиом и возраст 
Оральный микробиом 
и возраст Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
4) Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Стаття  
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 4. – Т. 2 (147). – 



С. 58-61. Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 4. – Т. 2 (147). – 
С. 58-61. Островская 
С.С., Герасимчук П.Г.
5) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза 
Стаття  Фахове 
видання Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 1. – Т. 1 (148). – С. 
53-56. Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.

6) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Медико-генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей
Стаття  Фахове 
виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 4. – Т. 1 (153). – С. 
43-57.Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
7) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд 
літератури)Стаття  
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №1(159). – 
С. 302-307 Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.
8) 
Внутрішньоклітинні 
шляхи розвитку 
хвороби Альцгеймера 
на тлі герпес вірусних 
інфекцій (огляд 
літератури)
Стаття  Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of science.
Медичні перспективи. 
– 2021. – Т. 26. – № 1. 
– С. 129-135 
Островська 
С.С.Шаторна В.Ф. 
Ліхолєтов Е. О.
9) Індукція окисного 
стресу як елемент 
токсичності кадмію
Стаття  Фахове 
видання,Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№2(160). – С. 44-
48Островська С.С., 
Писаревська І.А., Дєєв 
В.В., 
Баклунов В.В., 
Стрижак О.В., 



Кравченко М.К., 
Великодна О.В.,
10) lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до друку 
Ostrovska S.S., Biletska 
E.M., Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.

п.3
1) Серцево-судинна 
система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів Серцево-
судинна система при 
артеріальній 
гіпертензії у 
сполученні з дією 
радіації і важких 
металів
Монографія
Видавництво 
«Літограф», 2018. 105 
с. Островська С.С.
2) Тестовые задания 
для подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1»
Навч. посібник лля 
іноз студентів 
Видавництво 
«Літограф», – 2019. – 
76 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
3) Тестові задания для 
подготовки к 
лицензионному 
экзамену «КРОК-1» 
Навч. посібник 
Видавництво 
«Літограф», – 2020. – 
93 с. Островська С. С. 
Шаторна В.Ф.
4) Медична біологія 
(збірник тестових 
завдань по розділам 
навч. програми) Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 
91 с. Островська С.С.
5) Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
5) Посібник з тестових 
завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 



О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О. 
Трушенко 
О.С.,Терещенко Н.М.
п.4
1) Робоча програма 
(одноосібно) з 
навчальної 
дисципліни «Медична 
Біологія» підготовки 
«другий 
магістерський 
рівень», галузі знань 
22 - Охорона здоров’я, 
спеціальності 221 – 
Стоматологія (1.3 авт. 
арк.)
2)Збірник метод. 
розробок (одноосібно) 
для викладачів і 
студентів з Медичної 
біології – 27  189с.
3) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.Колосова І. 
І. Мархонь Н. 
О.Островська С. С.
4) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Медицина) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 58 с. 
Частина ІІ –60 с. 
Гарець В.І.Шаторна 
В.Ф.Островська С. С.
5) Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу 
(Стоматологія) Метод. 
посібник Дніпро – 
2020 
Частина І – 55 с. 
Частина ІІ – 55 с. 
Шаторна В.Ф.
Островська С. С.. 
Гарець В.І.Кононова 
І.І.
6) ALBUMS DE 
PROTOCOLES 
LEÇONS PRATIQUES 
SUR LA BIOLOGIE 
MEDICALE pour les 
étudiants de 1ère année 
(Partie I)  (Partie ІI) 
Метод. посібник 
Дніпро – 2020 
Частина  ІІ – 55 с. 
Shatornaya V.F., 
Ostrovskaïa S.S., Garets 
V.I., Shamelashvili K.L., 
Zemlanoy A.A, 
Kaplunenko A.N.  
п.8
Член редакційної 
ради фахового 
видання , журнал 
«Вісник проблем 
біології і медицини» 
до 2018 р.
п.9



1)Заступник голови 
Експертної комісії 
Центру тестування 
МОЗ України по 
Стоматології,  2018 -
2020 р., учасник 
семінару Центру 
тестування МОЗ 
України «Створення 
якісних тестів» з 
отриманням 
сертифікату, 2020 р..
2)Увійшла, як 
науковець, до 
«Енциклопедії 
сучасної України» по 
запрошенню 
Інституту 
енциклопедичних 
досліджень НАН 
України, 2021 р.
п.12
1)Морфологические 
изменения в легких 
курильщиков (обзор 
литературы) Стаття
«Word Science» 
International Scientific 
and Practical 
Conference “WORD 
SCIENCE” (September 
28-29 Dubai UAE). – 
2016. – Vol. 3. - P. 30-
33. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
2) Иммунологические 
аспекты воздействия 
свинца и кадмия на 
организм Фахове 
видання.Вісник 
проблем біології і 
медицини, 2017. – 
Вип. 2 (136). – С. 20-
25. Островская 
С.С.Шаторная В.Ф.
3) Микробиом 
ротовой полости и 
здоровье человека 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 1. – Т. 2 
(143). – С. 35-38. 
Островская С.С.
4) Оральный 
микробиом и возраст 
Фахове видання
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2018. – Вип. 2. – Т. 2 
(144). – С. 40-43. 
Островская С.С., 
Герасимчук П.Г.
5)Биологические 
аспекты связи 
сердечно-сосудистых 
заболеваний и тканей 
пародонта Фахове 
виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2018. – 
Вип. 4. – Т. 2 (147). – 
С. 58-61. Островская 
С.С., Герасимчук П.Г.
6) Молекулярно-
биологические связи 
парадонтита и 
атеросклероза Фахове 
виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 



Вип. 1. – Т. 1 (148). – С. 
53-56. Островская 
С.С.Шаторная 
В.Ф.Герасимчук 
П.Г.Леонова Г.О.
7) Медико-
генетические 
исследования 
орального 
микробиома у детей 
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини, 2019. – 
Вип. 4. – Т. 1 (153). – С. 
43-57. Островская 
С.С.Герасимчук П.Г.
8) Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный резерв 
мозга (обзор ин. 
литературы)СтаттяМа
т. X міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
P.495-502 Островская 
С.С.Герасимчук 
П.Г.Мархонь 
Н.О.Коссе В.А., Топка 
Е.Г.Люлько И.В.
9) Зв'язок між 
хворобою 
Альцгеймера,церебро
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд іноземн. 
літератури) Стаття 
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини, 
2021. – Вип. . – 1(159. 
– С. 302-307 
Островська С.С. 
Ліхолєтов Е.О. 
Павлова В.В. Деркач 
А.К. Шевченко І.Ф. 
Адегова Л.Я.
10) Зв’язок між 
хворобою 
Альцгеймера церебро-
васкулярними і 
серцево-судинними 
захворюваннями 
(огляд літератури) 
Стаття  Фахове Вісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№1(159). – 
С. 302-307 Островська 
С.С.,Ліхолєтов 
Є.О.Павлова 
В.В.Деркач 
А.К.,Шевченко 
І.Ф.,Адегова Л.Я.

п.19
1)Голова предметної 
приймальної комісії у 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» 
протягом 2007-2020 
рр
2)Голова комісії з 
соціальних питань 
профкому 
співробітників ДМА.
3)Заступник голови 



Предметної комісії по 
захисту дисертацій в 
ДМА до 2020 р 
4)Член 
моніторингової комісії 
по перевірці роботи 
кафедр в ДМА до 2020 
р.
5)Член Товариства 
анатомів, гістологів та 
ембріологів України, 
Міжнародна академія 
інтегративної 
антропології.

162958 Кириченко 
Алла 
Григорівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1985, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

0 Внутрішня 
медицина (в 
т.ч. 
пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, 
інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

п.1,п.3,п.4,п.13,п.19, 
п.20.
Стаж 19 років
п.1 
1).Стаття 
«Особливості 
соціально-
психологічного 
портрету учасника 
бойових дій» Вісник 
морської медицини. - 
№4(77). – 2017. – 
С.14–19.
2).«Диагностическое 
значение сверхранних 
компонентов 
зрительных 
вызванных 
потенциалов в 
комплексной 
диагностике 
глаукомы» 
Ophthalmology. 
Eastern Europe. – 2019, 
volume 9, № 2. – С. 
177–184. А.Г. 
Кириченко, В.Н. 
Сердюк, А.В. 
Погорелов А.Г. Сирко, 
Фахове видання, 
включене до науко- 
метричних баз
3).Стаття 
«Ультразвуковая 
диагностика 
неопухолевых 
заболеваний шейки 
матки (Ultrasound 
diagnosis of non-
neoplastic diseases of 
the cervix)» 
Азарбайджанский 
медицинский журнал. 
– ATJ, 2019, №3.-  С. 
41-50. Р.Я.Абдулаев 
С.Е. Рагимзаде, Ф.И. 
Куликова, та ін., 
всього 8 Фахове 
видання, включене до 
науко-метричних баз, 
у Scopus

4).Стаття «Pregabalin 
adjunctive therapy for 
focal onset seizures in 
children 1 month to <4 
years of age: A double-
blind, placebo-
controlled, video-
electroencephalographi
c trial» Epilepsia. Том 
61, выпуск 4 - 2020.- 1-
10 Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus, 



5).Стаття 
«Психологический 
портрет участника 
боевых действий и 
стресс-
ассоциированные 
нарушения» 
Медицинские новости 
Грузии. – № 7-8 (304-
305). – С74-79. 
С.В.Абрамов, 
В.М.Корнацкий , В.В. 
Огоренко, та ін., 
Donald Mann  Jeremias 
Antinew Lloyd Knapp 
Mary Almas, ін., всього 
12 Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus
6).Ультразвуковая 
диагностика 
повреждений сосудов 
шеи при боевой 
травме. Абдуллаев 
Р.Я.1, Гречаник Е.И.2, 
Слесаренко Д. А.2 
Куликова Ф.И.3, 
Кириченко А.Г.4, 
Хомяков В.Н. 4, 
Абрамов С.В. 
4Азербайджанский 
медицинский журнал 
Фахове видання, 
включене до науко-
метричних баз, у т.ч. 
Scopus
п.3
1).Посібник Загальна 
неврологія: тестові 
завдання. Навчальний 
посібник для 
студентів IV курсу 
медичного 
факультету.  – Дніпро: 
Акцент ПП. - 2017. – 
115 с.  С. В. Абрамов В. 
М. Корнацький В. М. 
Байбаков, Та ін.
2).Основи програми 
психологічного 
супроводу учасників 
АТО. Методичний 
посібник для лікарів-
інтернів і лікарів –
слухачів закладів 
(факультетів) 
післядипломної освіти 
МОЗ України. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 164 с. С. В. 
Абрамов, В. М. 
КорнацькийВ. М. 
Байбаков, та ін.
п.4
1).Методичні 
рекомендації 
організації 
реабілітаційних 
центрів для ветеранів 
АТО. Методичні 
рекомендації. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 30 с С. 
В.Абрамов В. 
М.Корнацький, К. М. 
Легеза, та ін.
2).Особливості 
психологічного стану 
учасників локального 
конфлікту (АТО). 



Методичний посібник 
для лікарів-інтернів і 
лікарів – слухачів 
закладів (факультетів) 
післядипломної освіти 
МОЗ України. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – 134 с.  С. В. 
Абрамов  В. М. 
Корнацький В. М. 
Байбаков, та ін. 
3).Стрес-асоційовані 
розлади здоров’я в 
умовах збройного 
конфлікту. 
Монографія. – 
Дніпро, Акцент ПП. – 
2019. – 324 с. В.С. 
Гічун В.М. Корнацькй 
та ін.
4).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Виразкова хвороба 
шлунка та 12-палої  
кишки» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Стоматологія»
5).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Розпит та огляд 
хворих із 
захворюваннями 
шлунково–кишкового 
тракту. Огляд та 
поверхнева пальпація 
живота» для студентів 
4 курсу спеціальності 
«Стоматологія»
6).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Обсетеження в 
гастроентерології» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
7).Manual for self-work 
students “Diseases of 
the small intestine, 
celiac disease and other 
enteropathies” for 
students of the 4th year 
of the specialty 
"Dentistry
13.
    Сертифікат В-2 № 
1333175DP01 від 
24.05.2018р.
п.19
Член ГО 
«Придніпровська 
асоциація лікарів 
інтерністів»
п. 20. Стаж за 
спеціальністю 35 років

305059 Мархонь 
Наталя 
Олександрів
на

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

національний 
університет, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
070303 
Бiохiмiя

0 Фармакологія п.3, п.4,п.12, п.13, п.19
Стаж 11 років
п.3
1)Test questions for 
Lisensing Exam KROK-
1 Medical biology Навч. 
посібник для іноз.. 
Видавництво 
«Літограф», Dnipro, 
2021. – 68 pp. Markhon 
N.O., Ostrovska S.S., 
Slesarenko O.G..
2)Посібник з тестових 



завдань для 
підготовки до 
ліцензійного іспиту 
«Крок 1» Навч. 
посібник Видавництво 
«Літограф», 2021. – 91 
с. Островська 
С.С.,Слесаренко 
О.Г.,Гарець 
В.І.,Мархонь Н.О.

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Лікарська 
рецептура» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Лікарські засоби, що 
впливають на 
аферентну та 
еферентну 
іннервацію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Протимікробні, 
противірусні та 
протигрибкові 
засоби» для студентів 
2 курсу спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Фармакологія 
лікарських засобів, що 
впливають на 
функцію органів 
травлення, органів 
дихання, функцію 
нирок та біометрію. 
Фармакологія 
серцево-судинної 
системи» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
5. Альбом протоколів 
практичних занять з 
медичної біології для 
студентів 1 курсу іноз. 
фак.-ту Метод. 
посібник Видавн. 
«Літограф», Дніпро, 
2017 – Частина І – 73 
с. Частина ІІ – 54 с. 
Гарець В.І.Колосова І. 
І. Мархонь Н. 
О.Островська С. С.

п.12
Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный резерв 
мозга (обзор 
литературы) Стаття  
Мат. ІІІ міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
С.495-502 Островская 



С.С.,Герасимчук 
П.Г.,Мархонь 
Н.О.,Коссе В.А., Топка 
Е.Г.,Люлько И.В.
п.13
Сертифікат В-2 № 
5083Q8711DP02   від 
24.10.2018р.
п.19

Член Громадської 
організації «Спілка 
освітян України»

член 
Дніпропетровського 
відділення  
Українського 
товариства 
фармакологів 

132741 Маража 
Ірина 
Олександрів
на

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

110101 
Лікувальна 

справа

0 Патофізіологія п.1,, п.3, 
п.4,п.5,п.13,п.19
Стаж 6 років
п.1.
1. «Вплив андрогенів 
на функціонування 
ланок соматичної 
рефлекторної дуги». 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Т. 148, № 1. С. 
61-65.
2. «Біоелектрична 
активність волокон 
вентрального корінця 
спинного мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії». 
Експериментальна та 
клінічна фізіологія і 
біохімія. 2020. Т. 89, 
№ 1. С. 23-29. DOI: 
10.25040
3. «Біоелектрична 
активність волокон 
дорсального корінця 
спинного  мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії». 
Вісник проблем 
біології і медицини. 
2020. Т. 156, № 2. С. 
154-158. DOI 
10.29254/2077-4214-
2020-2-156-154-158
4. «Дослідження 
біоелектричної 
активності  
інтернейронних пулів   
спинного    мозку в 
умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії», 
Журнал медицини, 
біології та спорту -
2020, Т5 №4(26)с.86. 
DOI: 
10.26693/jmbs05.04.08
6.
5. «Моносинаптичні 
відповіді вентральних 
корінців спинного 
мозку в умовах 
експериментальної 
гіпоандрогенемії», 
Науково-практичний 
журнал “Здобутки 
клінічної і 
експериментальної 



медицини” 2020. № 2, 
с.-149-155.  DOI: 
10.11603/1811-
2471.2020.v.i2.11334
6. «Роль педагогіки в 
клінічній практиці 
лікаря». Медична 
освіта -2021. №2. УДК 
8.22.015.311
«Сучасні препарати в 
лікуванні цукрового 
діабету 2 типу». 
Журнал медицини, 
біології та спорту -
2021, Т-2. УДК 
616.379–008.64–07. 
Довідник з фізіології 
для студентів 
медичного та 
стоматологічного 
факультету.

п.3
Навчальний посібник 
з патологічної 
фізіології, Частина 1- 
Загальна патологія 
Маража, Терещенко
п.4 
1)НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ 
ПОСІБНИК ДО 
ПРАКТИЧНИХ 
ЗАНЯТЬ  З    
ФІЗІОЛОГІЇ 
(медицина та стомат. 
Частина -1 та Частина-
2)  - 4шт.
2) МЕТОДИЧНІ 
РОЗРОБКИ ЛЕКЦІЙ З 
ПАТОФІЗІОЛОГІЇ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНОГО ТА 
СТОМАТОЛОГІЧНОГ
О ФАКУЛЬТЕТУ 
МОДУЛЬ 1 та Модуль 
-2  - 2017р.
3)Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Загальна нозологія» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Типологічні 
патологічні процеси» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
5).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Патофізіологія 
нервової системи» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
6).Методична 
розробка самостійної 
роботи студентів 
«Патофізіологія 
системи крові» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

05.
 Захист дисертації на 



темц: «Особливості 
біоелектричної 
активності 
сегментарної 
рефлекторної дуги 
спинного мозку за 
умов андрогенної 
недостатності», на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
філософії за 
спеціальністю 222 
«Медицина»

13.
    Сертифікат В-2  № 
951J142DP09 від 
25.07.2019р.
19.
-член 
Дніпропетровського 
відділення  
Українського 
фізіологічного 
товариства

165192 Коссе 
Валентин 
Анатолійови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький 

Державний 
медичний 

інститут, рік 
закінчення: 

1958, 
спеціальність:  

Лікувальна 
справа

0 Хірургія, у 
тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

п.1, п.3, п.4, п.11, п.12, 
п.13, п.19, п.20
Стаж 35 років

п.1
1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове видання,
наук.метр. база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Вплив кадмію та 
купруму на показники 
смертності в 
ембріогенезі щурів 
при 
внутрішньошлунково
му введеннІ» Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Руденко К.М., Коссе 
В.А., Трушенко О., 
Люлько І.В., Топка 
Е.Г., Філіппов Ю.О., 
Алексєєнко З.К.
3). Мікробіота  
кишечника в патології 
та профілактиці 
захворювань 
кишечника Стаття  
Фахове виданняВісник 
проблем біології і 
медицини 2021. – 
№3(161). –С Харченко 
Ю.О.Топка Е.Г.,Коссе 
В. А. Дичко 
Е.Н.,Люлько І. В., 
Алексєєнко З. 
К.,Філіппов Ю.О
4). Вплив 
ресвератролу на 
метаболічний 
синдром Стаття  



Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту  2021. – №. – 
СМархонь Н.О., 
Байбаков В.М,.Коссе 
В.А.,Люлько І.В., Тітов 
Г.І., 
Алексєєнко З.К., 
Топка Е.Г.
5). lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview)Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база WEB OF 
SCIENCE. e.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – Стаття 
прийнята редакцією 
до друку Ostrovska 
S.S., Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.Topka 
E.G.Oleksiinko Z. 
K.Filipov U.O.

п.3
«Збірник тестових 
завдань та клінічних 
задач з торакальної, 
ендокринної та 
судинної хірургії» 
навчальний посібник 
для студентів 5 курсу, 
2020 р.
Коссе В.А , Сорокін 
В.О., Філіппов Ю.О., 
Гузенко Б.В.,., 
Чухриєнко А.В.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Сучасні 
методи обробки рук та 
стерилізації 
медичного 
інструментарію» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Сучасні 
методи дослідження 
структури та функції 
щитоподібної залози» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Особливості 
хірургічного 
лікування 
медіастенітів» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Особливості 
вогнепальних ран та 
хірургічних методів їх 



лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.11
Наукове 
консультування у 
відділенні клінікиТОВ 
«Медичний центр 
«Тал-Медікал»
п.12
Cоциальный статус 
человека и 
когнитивный резерв 
мозга (обзор 
литературы)Стаття  
Мат. ІІІ міжн.  наук. 
практ. конф. «The 
word of science and 
innovation» London, 
United Kingdom 
October 14-16, 2020, 
С.495-502
Островская 
С.С.Герасимчук 
П.Г.Мархонь 
Н.О.Коссе В.А., Топка 
Е.Г.Люлько И.В.
п.13
Сертіфікат В2 
володіння 
англійською мовою 
№25201 від 
29.03.2019р.

п.19
Член Української 
асоціації онкологів
п. 20. Стаж за 
спеціальністю 35 років

391085 Федченко 
Микола 
Петрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
MД 005855, 

виданий 
16.06.1989, 

Атестат 
професора ПP 

010588, 
виданий 

23.10.1991

38 Патоморфологі
я

п.4, п.7, п.19, п.20
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Загальні 
патологічні процеси» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Порушення 
обміну речовин і їх 
метаболізму. 
Морфологія 
патологічного 
накопичення 
ендогенних і 
екзогенних пігментів. 
Морфологія 
порушення 
мінерального обміну» 
для студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Загальне 
вчення про пухлини. 
Номенклатура і 
морфологічні 
особливості пухлин з 
епітелію» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 



студентів 
«Номенклатура і 
морфологічні 
особливості пухлин з 
нервової тканини. 
Особливості пухлин 
центральної нервової 
системи» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.7
Член Вченої ради Д 
08.601.03 при ДЗ 
«Дніпропетровська 
медична академія» та
 офіційний опонент 
1.Казакова К.С. 
Морфофункціональна 
характеристика ясен 
щурів у нормі та за 
умов хронічної 
інтоксикації 
етанолом. 
Спеціалізована вчена 
рада Д 08.601.03 при 
ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія» 
Дніпро, 04.04.2019
2. Задесенець І.П. 
Морфологічні 
особливості розвитку 
коронарних судин та 
передсердно-
шлуночкових 
клапанів серця в 
ембріогенезі щура під 
впливом важких 
металів  (анатомо - 
експериментальне 
дослідження) разова 
спеціалізована вчена 
рада  для 
присудження ступеня 
доктора філософії 
Дніпро, 22.10.2020. 
п.19
Член асоціації 
паталогоанатомів 
України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -40 
років.

40107 Дичко Євген 
Никифорови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Хівський 
Державний 

дичний 
стоматологичн
ий інститут, рік 

закінчення: 
1960, 

спеціальність:  
Стоматологія

0 Пропедевтика 
дитячої 
терапевтичної 
стоматології

п.1, п.4, п.7,п.8, п.13, 
п.19, п.20
Стаж 54 роки
п.1

1)lead toxicity and 
effect on food chains 
and remediation 
techniques (literature 
overview) Стаття  
Фахове 
видання,наук.метр. 
база Web of 
science.Медичні 
перспективи. – 2021. – 
Т. – №  – 
Стаття прийнята 
редакцією до 
друкуOstrovska S.S., 
Biletska E.M., 
Dichko E.N.Kosse 
V.A.Lulko I.V.
2). Профілактика 



карієсу зубів в умовах 
забрудненої екології 
Стаття
(фахове видання) Укр. 
стоматол. Альманах. – 
2018. – № 1, – С. 55–
59. Ковач 
І.В.Штомпель 
Г.В.Дичко Є. 
Н.Вербицька А.В.
3). Ліпідний обмін в 
патогенезі 
парастетично-
больового синдрому 
Стаття (фаховий 
журнал)
Вісник стоматології. – 
2019. – № 1 . – Т. 31. – 
С. 43-46. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
 4). Особливості 
карієсрезистентності у 
дітей з різним 
тонусом вегетативної 
інервації 
Стаття(фахове 
видання)Інновації в 
стоматології. –2019. - 
№ 1. – 35-38. Ковач 
І.В.Дичко 
Е.Н.Хотімська Ю.В. та 
ін.
5). Вплив свинцю на 
здоров’я дітей Стаття  
Фахове видання 
Вісник проблем 
біології і медицини 
2021. – №3(161). – С 
Островська С.С., 
Дичко Е.Н.М’ясоїд 
Ю.П., Ковтуненко 
Р.В., Соломенко  М.В., 
Писаревський К.I., 
Рукавишникова Д.К.,

п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
ІІІ класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 



«Препарування 
каріозних порожнин 
IV класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Препарування 
каріозних порожнин 
V класу за Блеком в 
тимчасових і 
постійних зубах з 
урахуванням періоду 
розвитку зуба. Вибір 
інструментарію. 
Стоматологічні 
цементи та 
амальгами. 
Композиційні 
пломбувальні 
матеріали і 
компомери» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія» 
п.7
1. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню к.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Прокопова М.В., Тема 
«Профілактика 
карієсу зубів та 
захворювань тканин 
пародонта у дітей з 
вродженою 
глухотою».
2. офіційний опонент 
на здобуття наукового 
ступеню д.м.н. 
14.01.22.-стоматологія 
Годованець О.І., Тема 
«Оптимизація 
принципів 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань у дітей із 
супутньою патологією 
щитоподобної 
залози»
п.8
рецензент росвітньо-
професійної програми 
«Стоматологія» 
Вінницький 
національний 
медичний університет 
ім. М.І. Пирогова, 
2018р.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25042
01.02.2019р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 



роботи за 
спеціальністю -54 
років.

213767 Самойленко 
Ірина 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  
Стоматологія

0 Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 20 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології як 
передклінічний курс 
терапевтичної 
стоматології: поняття, 
мета та завдання, 
розділи» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Зубні 
формули. Ознаки 
зубів» для студентів 2 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Клініко-
анатомічні 
особливості 
премолярів верхньої 
та нижньої щелепи» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Оснащення 
стоматологічного 
кабінету. Санітарно-
гігієнічні вимоги до 
його організації. Види 
бормашин. 
Стоматологічна 
установка: будова, 
призначення 
складових блоків» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25203
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
29.03.2019р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

213767 Самойленко 
Ірина 
Ігорівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ький ордена 

0 Терапевтична 
стоматологія

п.4, п.11, п.13,п.19, 
п.20
Стаж 20 років
п.1



Трудового 
Червоного 
Прапора 

медичний 
інститут, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  
Стоматологія

Фітопрепарати в 
комплексному 
лікуванні запальних 
захворювань 
парадонту Стаття  
Фахове видання 
Український журнал 
медицини  біології та 
спорту  2021. – №. – С   
Салюк О.Д. 
Герасимчук П.Г., 
Зайцев Л.О.Харченко 
О. І. Міончинський Д. 
О. Самойленко І. І. 
Якутович О.Ю.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Зміни 
слизової оболонки 
порожнини рота при 
дерматозах з 
аутоімунним 
компонентом. 
Пемфігоїди» для 
студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Ураження 
слизової оболонки 
порожнини рота при 
променевій хворобі» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Передракові 
захворювання. 
Прогноз та 
профілактика 
передракових хвороб» 
для студентів 5 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students "The 
acquaintance with the 
clinical dentistry and its 
equipment. Safety. 
Periodontal diseases. 
Definition. Anatomy, 
histology, physiology of 
periodontium, defense 
mechanisms. Diseases 
of the periodontal 
tissues. Terminology, 
classification of 
periodontal diseases." 
for students of the 5th 
year of the specialty 
"Dentistry
п.11
Неаукове 
консультування КЗ « 
Дніпропетровська 
міська клінічна 
лікарня № 16 «ДОР»
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
25203
Комунальний 
Позашкільний нз 
«Перші Київські 
державні курси 
іноземних мов»
29.03.2019р.



п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -13 
років.

391075 Максименко 
Оксана 
Павлівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 024382, 
виданий 

31.10.1990, 
Атестат 

доцента ДЦ 
008622, 
виданий 

23.10.2003

38 Соціальна 
медицина, 
громадське 
здоров’я та 
основи 
доказової 
медицини

п.1,п.3, п.4, 
п.14,п.19,п.20
п.1.
1. Лехан В.М. 
Обґрунтування 
необхідності 
формування 
управлінських 
компетентностей  у 
лікарів на 
додипломному етапі 
їх навчання та 
підвищення 
ефективності 
підготовки 
управлінських кадрів 
системи охорони 
здоров’я  / В.М.Лехан, 
Л.В.Крячкова, Н.І. 
Заярський  
О.П.Максименко// 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. 2016, - Т.16. 
Вип. 2(54) –с. 265-270
2.М.С.Куюмчан, Л.М. 
Юр’єва, 
О.О.Дукльський , О.П. 
Максименко. Про 
спільну роботу 
Днеіпропетровської 
обласної ради та ДЗ» 
Дніпропетровська 
медична академія 
МОЗ України» з 
дистанційного 
навчання сімейних 
лікарів. Медичні 
перспективи.Том XXII  
.-№ 2 ч.1.-2017.-С.9-11.
3. Лехан В.М., 
Крячкова Л.В., 
Максименко О.П., 
Заярський Н.І.  
Бродська Е.В. 
Порівняльний аналіз 
підходів  до 
профілактики  в 
Європі та Україні // 
Україна. Здоров’я 
нації. - 2017. № 3 (44). 
– С. 150-158
4. Лехан В. М., 
Максименко О. П. 
Схильності та мотиви 
вибору професії 
студентами-
майбутніми 
фельдшерами. 
Український журнал 
медицини, біології та 
спорту – Том 4, № 5 
(21).2019-с.314-319 
5. Лехан В. М., 1 
Крячкова Л. В., 2 
Сердюк В. М., 2 
Пучкова Н. В., 1 
Максименко О. П., 1 



Козир О. А., 1Кий-
Кокарева В. Г., 1 
Колеснік В. І. 
Потенційно запобіжні 
госпіталізації 
дорослого  населення  
України, пов’язані з 
захворюванніми, що   
піддаються 
амбулаторному  
лікуванню. Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) с.319-324.
п.3.
Співавтор підручників   
Біостатистика : 
підручник  [ Грузєва 
Т.С., Лехан В.М., 
Огнєв В.А. та інш.] за 
заг. ред. Грузєвої Т.С.– 
Вінниця: Нова книга , 
2020. – 384 с
п. 4. 
Максименко О.П., 
Заярский Н.И., 
Крячкова Л.В. 
Экономика 
здравоохранения в 
вопросах и ответах: 
учебное пособие. 
Днепр: Литограф, 
2017. – 158 с.

п.14 
Підготувала студента 
для   ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
/Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
соціальна медицина 
та організація 
охорони здоров’ я   
Панова Володимира, 
який зайняв ІІ місце, 
2019 рік.
п. 19. 
Член Української 
асоціації громадського 
здоров’я (протокол № 
3 від 25.94.2017р.)

п. 20.
 Вища категорія зі 
спеціальності 
«Організація та 
управління охороною 
здоров’я». Стаж 
роботи -27 років

305044 Алєксєєнко 
Вадим 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Виробнича 
лікарська 
практика

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 8 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
бюгельного протеза: 
етапи отримання 
суцільнолитого 
каркаса» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 



виготовлення 
бюгельного протеза: 
види фіксації, 
постановка зубів, 
отримання 
пластмасового базису. 
Обробка протеза» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
часткового знімного 
пластинкового 
протеза: отримання 
відтисків, креслення 
меж на моделях, 
виготовлення 
оклюзійних валиків, 
визначення 
центральної оклюзії» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
часткового знімного 
пластино протеза: 
види фіксації, 
постановка зубів, 
отримання 
пластмасового базису. 
Обробка протеза» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
06Y73r141DP07
17.04.2021р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -8 
років.

305044 Алєксєєнко 
Вадим 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 8 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
бюгельного протеза: 
етапи отримання 
суцільнолитого 
каркаса» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
бюгельного протеза: 
види фіксації, 
постановка зубів, 
отримання 
пластмасового базису. 



Обробка протеза» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
часткового знімного 
пластинкового 
протеза: отримання 
відтисків, креслення 
меж на моделях, 
виготовлення 
оклюзійних валиків, 
визначення 
центральної оклюзії» 
для студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Технологія 
виготовлення 
часткового знімного 
пластино протеза: 
види фіксації, 
постановка зубів, 
отримання 
пластмасового базису. 
Обробка протеза» для 
студентів 2 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
06Y73r141DP07
17.04.2021р.
п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -8 
років.

212721 Міончинська 
Вікторія 
Рафіківна

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія

0 Терапевтична 
стоматологія

п.4, п.13, п.19, п.20
Стаж 10 років
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Відпрацювання 
методики 
знеболювання пульпи 
і лікування в один 
сеанс» для студентів 3 
курсу спеціальності 
«Стоматологія»
2.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Захворювання 
твердих тканин зуба. 
Захворювання 
ендодонта (пульпіт та 
періодонтит)» для 
студентів 3 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»
3.Методична розробка 
самостійної роботи 
«Оволодіння 
методикою розкриття 
пульпової камери та 
ампутації пульпи» для 
студентів 3 курсу 



спеціальності 
«Стоматологія»
4.Manual for self-work 
students “The clinical 
methods of patients 
examination with 
periodontal diseases” 
for students of the 3th 
year of the specialty 
"Dentistry

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
19W14X417DP07
26.06.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -6 
років.

221320 Тамлаві Алі 
Ібрагім

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність:  
стоматологія

0 Хірургічна 
стоматологія

п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 7 років 
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Епітеліальні 
пухлини м’яких 
тканин. Клініка, 
діагностика, 
диференціальна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Пухлиноподібні 
утворення м’яких 
тканин: атерома, 
рінофіма, 
кератоакантома, 
кератолітична 
папілома (шкірний 
ріг). Клініка, 
діагностика, 
диференціальна 
діагностика, 
лікування» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Передракові 
захворювання 
слизової оболонки 
порожнини рота та 
язика: гістологічна 
будова,клінічні 
форми, диференційна 
діагностика, 
лікування, 
ускладнення і 
профілактика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»



4.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Рак губи. 
Рак органів 
порожнини рота 
(язика, щоки, дна 
порожнини рота, 
твердого та м’якого 
піднебіння). 
Походження та 
гістологічна будова, 
класифікація, клініка, 
диференційна 
діагностика» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
49U14Y195DP07
17.07.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України
Член асоціації 
Snternational Team for 
Implantilig

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -7 
років.

305044 Алєксєєнко 
Вадим 
Володимиро
вич

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Медичний 
факультет

0 Ортопедична 
стоматологія

п.3, п.4, п.13,п.19, п.20
Стаж 8 років
п.3
Теоретичні основи 
підготовки студентів 4 
курсу з 
 пропедевтики 
ортопедичної 
стоматології.
Навчальний посібник 
120 с.Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко В.В.
Міончинський Д.О.
п.4
1.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Характеристика і 
види дугових 
протезів. Показання і 
протипоказання» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

2.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів 
«Паралелометрія. 
Мета, завдання. 
Способи. Проведення 
паралелометрії. Вибір 
опорних зубів. 
Планування виду 
кламера» для 
студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»



3.Методична розробка 
самостійної роботи 
студентів «Клінічні 
етапи виготовлення 
дугових протезів. 
Вибір конструкції 
протезу в залежності 
від розміру та 
топографії дефекту» 
для студентів 4 курсу 
спеціальності 
«Стоматологія»

4.Manual for self-work 
students “Integral cast 
bridge prosthetic 
appliances. 
Constructions and 
methods of their 
making. Laboratory 
stages of making of 
integral cast bridge 
prosthetic appliances” 
for students of the 4th 
year of the specialty 
"Dentistry

Навчально-
методичний посібник
для самостійної 
роботи студентів 2-5 
курсів з ортопедичної 
стоматології по 
спрощеній 
нетрадиційній 
методиці вирішення 
тестових завдань 
«Крок 2»
Навчально-
методичний посібник
Вид. «Літограф»–  
2021. 205 с. Вид. 
«Літограф»–  2021. 
205 с.
Герасимчук 
П.Г.Зайцев. Л 
О.Алексєєнко 
В.В.Міончинський 
Д.О.

п.13
Свідоцтво В2 з 
англійської мови № 
06Y73r141DP07
17.04.2021р.

п.19
Член асоціації 
стоматологів України

п.20
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю -8 
років.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

ПРН 20.  
Організовувати 
необхідний рівень 
індивідуальної 
безпеки (власної та 
осіб, про яких 
піклується) у разі 
виникнення 
типових 
небезпечних 
ситуацій в 
індивідуальному 
полі діяльності.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 



клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 



обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

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).

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



захворювань бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 



обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 



використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

ПРН 18. 
Усвідомлювати та 
керуватися у своїй 
діяльності 
громадянськими 
правами, 
свободами та 
обов’язками, 
підвищувати 
загальноосвітній 
культурний рівень.

Історія України та 
української культури

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи заповнення історичних 
таблиць та схем).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Контроль заповнення 
історичних таблиць і схем.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Філософія 1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія (вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми семінарського заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Історія медицини 1. Словесні методи: семінар, 
розповідь-пояснення, бесіда, 
навчальна дискусія (вони 
дозволяють роз’яснити 
ключові питання теми 
семінарського заняття, 
активувати участь студентів 
в обговоренні виконаних 
індивідуальних робіт та СРС 
у формі доповідей, 
рефератів, презентацій), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних 
презентацій, навчальних 
відеофільмів за темою 
семінарського заняття, а 
також розбору зображення).
3. Практичні методи: вправа 
(складання хронологічних 
таблиць видатних медичних 
подій та особистостей).
4. Інтерактивні методи: 
робота в малих групах з 
дискусією та подальшим 
обговоренням.
5.  Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи заповнення історичних 
таблиць та схем).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 



методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

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).

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 17. 
Дотримуватися 
здорового способу 
життя, 
користуватися 
прийомами 
саморегуляції та 
самоконтролю з  
застосуванням 
сучасних і 
традиційних 
методів.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Філософія 1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія (вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми семінарського заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 



процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 



робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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).

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 



менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

ПРН 19. 
Дотримуватися 
вимог етики, 
біоетики та 
деонтології у своїй 
фаховій діяльності.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).



роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Філософія 1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія (вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми семінарського заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  



випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



стоматології бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 



засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 



(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 



підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 



процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 



студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 16. 
Формувати цілі та 
визначати 
структуру 

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:



особистої 
діяльності на 
підставі 
результату 
аналізу певних 
суспільних та 
особистих потреб.

роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Філософія 1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія (вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми семінарського заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 



екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).



керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 



підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



практика навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 



2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 15.  
Оцінювати вплив 
навколишнього 
середовища на 
стан здоров'я 
населення в умовах 
медичного закладу 
за стандартними 
методиками і 
фундаментальним
и законами 
традиційної 
медицини.

Медична біологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



3. Практичні методи: 
ситуаційна задача з 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
перевіряє  набуті знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 



пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 14. 
Аналізувати та 
оцінювати 
державну, 
соціальну та 
медичну 
інформацію з 
використанням 
стандартних 
підходів та 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Філософія 1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія (вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік



роз’яснити ключові питання 
теми семінарського заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль знань, 
який включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу.
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  



необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

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).

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;



студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 



2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 



керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.



студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:



теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).



2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

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).

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

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.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 



демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

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)

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).



(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 



3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам,
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 



2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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 
інструментальног
о дослідження 
оцінювати 
інформацію щодо 
діагнозу (за 
списком 5).

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Латинська мова та 
медична термінологія

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо. 
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Медична хімія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
3. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 



підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 



заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 



забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

самооцінки.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 



відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:



клінічна 
фармакологія)

практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 
засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу, 
прослуховування 
аудіозаписів та перегляд 
відео фрагментів 
англійською мовою.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі. 
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

1. Словесні методи: 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робота з 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану.
3. Практичні методи: 
практична робота (письмові 
роботи, статті, тощо).
4. Інтерактивні методи: 
робота у малих групах, 
робота в парах для 
вирішення проблемних 
завдань, завдання для 
розвитку комунікативних 
навичок, виконання 
тренувальних вправ для 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль (есе, 
письмова відповідь 
відповідно до теми заняття).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального 
матеріалу).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



засвоєння лексичного та 
граматичного матеріалу.
5. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
6. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 



з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 3.  
Призначати та 
аналізувати 
результати 
додаткових 
(обов’язкові та за 
вибором) методів 
обстеження 
(лабораторні, та 
інструментальні) 
(за списком 5), 
пацієнтів із 

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 



захворюваннями 
органів і тканин 
ротової порожнини 
і щелепно-лицевої 
ділянки для 
проведення 
диференційної 
діагностики 
захворювань (за 
списком 2).

тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 



обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Екстрена та 
невідкладна медична 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



допомога бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Біологічна та 
біоорганічна хімія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 



підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4.  Усні/письмові відповіді 
на питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

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).

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 



та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.



розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гістологія, цитологія 
та ембріологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація та 
коментування 
мікропрепаратів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка  
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.



1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує нозологічні 
форми, тим самим 
перевіряє набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок в гістології та 
ембріології.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  



мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: Форми оцінювання:



навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 



рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

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).

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патофізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування лабораторних 
і інструментальних методів 
досліджень, моделювання 
патологічних станів, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
визначення патологічного 
процесу, принципів 
патогенетичної терапії та 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).



відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Патоморфологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками,  підручником, 
тощо.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація і 
коментування макро- та 
мікропрепаратів, муляжів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначення 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням та 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
опанування практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 1, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль практичних 
навичок - робота з 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з визначенням 
патологічного процесу, 
нозологічної форми, їх 
обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
задачі наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фізіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 



теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
таблицями та схемами, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,  демонстрація 
лабораторних та 
інструментальних методів 
досліджень, тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Практична перевірка 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Анатомія людини 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
атласом, методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, наочних матеріалів, 
муляжів, макропрепаратів, 
тощо.
3. Практичні методи: робота 
з тестовими завданнями за 
типом КРОК-1, при розгляді 
яких студент  перевіряє  
набуті знання,
практична робота:  
опанування практичних 
навичок з анатомії людини.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



ПРН 6. Планувати 
та втілювати 
заходи 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань серед 
населення для 
запобігання 
розповсюдження 
стоматологічних 
захворювань.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:



теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 



процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль



бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 

2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 



теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 7. 
Аналізувати 
епідеміологічний 
стан та 
проводити заходи 
масової й 
індивідуальної, 
загальної та 
локальної, 
медикаментозної 
та 
немедикаментозної 
профілактики 
стоматологічних 
захворювань.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 



підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Гігієна та екологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з , відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох); опанування 
практичних навичок,
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних  
задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1,2).
4. Практична перевірка  для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Усні/письмові відповіді на 



завданнями за типом КРОК-
1,2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
6. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Соціальна медицина, 
громадське здоров’я та 
основи доказової 
медицини

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,   з використанням 
електронної бази даних).
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі, обґрунтуванням її 
результатів і відповіддю на 
запитання до неї (не менше 
трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, 3 при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
перевіряє набуті знання,
практична робота 
(засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 2, 3).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.



під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Мікробіологія, 
вірусологія та 
імунологія 

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, лабораторних 
мікробіологічних методів, 
тощо.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні, тощо.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК-1).
4. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
5. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 8. Визначати 
підхід, план, вид  та 
принцип  лікування 
стоматологічного 
захворювання (за 
списком 2) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.

Пропедевтика дитячої 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
ортопедичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), 
демонстрація маніпуляцій 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 



для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
протезування та 
відновлення анатомо-
фізіологічної цілісності 
зубного ряду.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Пропедевтика 
терапевтичної 
стоматології

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками,  підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     розбору клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 2), 
робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями з 
препарування та 
пломбування каріозних 
дефектів зубів, проводять 
ендодонтичні втручання, 
тощо.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
5. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
6. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 



інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).
6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 



2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 



з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 



випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).



електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 



методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 



залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

ПРН 10.  
Визначати 
тактику ведення 
стоматологічного 
пацієнта при 
соматичній 
патології (за 
списком 3) шляхом 
прийняття 
обґрунтованого 
рішення за 
існуючими 
алгоритмами та 
стандартними 
схемами.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 



демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 



обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 



практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 



відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.

Фармакологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми практичного заняття 
та інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками,  
підручником.
2. Наочні методи: 
демонстрація 
мультимедійних матеріалів, 
таблиць, схем з 
використанням LCD-екрану.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
задачі з визначенням 
патологічного процесу, 
призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на запитання до неї (не 
менше трьох), 
робота з тестовими 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного заняття 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни (15, 
30 чи 40 тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 1).
5. Контроль засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам (контроль 
викладачем).



завданнями за типом КРОК-
1, при розгляді яких студент 
у письмовій формі перевіряє 
набуті знання,
практична робота для 
засвоєння практичних 
навичок за відповідними 
навчальними темами.
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

6. Контроль вирішення 
ситуаційної задачі з 
визначенням патологічного 
процесу, призначенням 
фармакологічного 
лікування та його 
обґрунтуванням, відповіддю 
на питання до неї 
наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:



роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 



симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Радіологія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 



розбору клінічних випадків 
з використанням 
електронної бази даних, 
симуляційно-тренажерного 
залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
встановленням 
рентгенологічного висновку, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання,
практична робота (для 
засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 



самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

самооцінки.

Профілактика 
стоматологічних 
захворювань

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів у клініці або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу,
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
– 1, 2),  
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді.
4. Комп’ютерні технології: 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК – 1, 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.



система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

ПРН 12.  
Організовувати 
проведення 
лікувально-
евакуаційних 
заходів серед 
населення в умовах 
надзвичайної 
ситуації.

Виробнича лікарська 
практика

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох).
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік



(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 

3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



проблем і проблемних 
завдань.

Екстрена та 
невідкладна медична 
допомога

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми клінічного заняття та 
інтегрувати у процес 
теоретичного розбору 
опитування студентів), 
інструктаж, робота з 
методичними розробками, 
підручником;
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів в 
стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних чи симуляційно-
тренажерного залу), 
демонстрація маніпуляцій 
для засвоєння практичних 
навичок.
3. Практичні методи: вправа 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
практична робота 
(відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік 

Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування. 
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам.
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Дитяча терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 



екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, 
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу.
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.

Внутрішня медицина 
(в т.ч. пропедевтика 
внутрішньої 
медицини, інфекційні 
хвороби та 
епідеміологія, 
клінічна 
фармакологія)

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
методичними розробками, 
підручником.

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Залік
3. Диференційний залік
4. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 



2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох),
відвідування стаціонару або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Хірургія, у тому числі 
онкологія та 
нейрохірургія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з методичними 
розробками, підручником.
2. Наочні методи – 
демонстрація:
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану, 
розбору клінічних випадків 
під час відвідування 
пацієнтів в стаціонарі або з 
використанням електронної 
бази даних, симуляційно-
тренажерного залу, 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
вправа (вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї (не менше трьох); 
відвідування стаціонару або 

Форми оцінювання:
1.Поточний контроль
2. Іспит
Методи оцінювання:
1. Тестовий контроль 
вхідного рівня знань, який 
включає базові тестові 
завдання з дисципліни, що 
охоплюють зміст 
навчального матеріалу 
практичного/клінічного 
заняття відповідно до 
програми навчальної 
дисципліни (15, 30 чи 40 
тестових завдань).
2. Усне опитування.
3. Бліц-опитування.
4. Контроль практичних 
навичок - робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі з засвоєння практичних 
навичок по відповідним 
навчальним темам 
(контроль викладачем, 
самоконтроль).
5. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
6. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 



симуляційно-тренажерного 
залу для засвоєння 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам, 
написання історії хвороби за 
результатами обстеження 
показового хворого,
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання. 
4. Комп’ютерні технології: 
система інформаційного 
забезпечення, 
дистанційного навчання та 
тренінгу.
5. Самостійна робота 
студентів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу.

дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
7. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
8. Методи самоконтролю і 
самооцінки.

Терапевтична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК 
- 2, при розгляді яких 
студент у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання; 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох);
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач.
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Хірургічна 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі;
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, стаціонарі, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортодонтія 1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2,
освоєння стоматологічного 
обладнання, інструментарію 
та матеріалів, оволодіння 
основними маніпуляціями 
необхідними для 
профілактики та лікування 
основних стоматологічних 
захворювань у дітей, 
застосування принципів 
асептики та антисептики. 
вікових особливостей 
розвитку зубощелепного 
апарату людини в 
антенатальному та 
постнатальному періоді),
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Залік
3. Іспит
4. Диференційований залік
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає у 
себе питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль  
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу  
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(робота на фантомах для 
оволодіння основними 
стоматологічними 
маніпуляціями в 
тимчасових і постійних 
зубах, які знаходяться на 
різних стадіях розвитку).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 
залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу; 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

Ортопедична 
стоматологія

1. Словесні методи: 
навчальна лекція, розповідь, 
бесіда, навчальна дискусія 
(вони дозволяють 
роз’яснити ключові питання 
теми 
практичного/клінічного 
заняття та інтегрувати у 
процес теоретичного 
розбору опитування 
студентів), інструктаж, 
робота з атласом, 
методичними розробками, 
підручником.
2. Наочні методи: 
спостереження (на прикладі 
керівника), демонстрація 
мультимедійних матеріалів 
з використанням LCD-
екрану,     
демонстрація клінічних 
випадків під час 
відвідування пацієнтів у 
клініці або з використанням 
електронної бази даних чи 
симуляційно-тренажерного 
залу), демонстрація 
маніпуляцій для засвоєння 
практичних навичок.
3. Практичні методи: 
problem-based learning 
(вирішення ситуаційної 
клінічної задачі з 
постановкою діагнозу, його 
обґрунтуванням і 
відповіддю на запитання до 
неї) 
робота з тестовими 
завданнями за типом КРОК-
2, при розгляді яких студент 
у письмовій формі 
ідентифікує провідні ознаки 
патологічного процесу або 
нозологічної форми, тим 
самим перевіряє набуті 
знання, 
case-based learning за 
результатами аналізу 
теоретичного матеріалу та 
роботи з пацієнтом (зі 
складанням історії хвороби 
(не менше трьох),
практична робота 
(відвідування клініки або 
симуляційно-тренажерного 

Форми оцінювання:
1. Поточний контроль
2. Диференційний залік
3. Іспит
Методи оцінювання:
1. Усний контроль (усне 
опитування), що включає 
питання різного рівня 
складності: репродуктивні, 
реконструктивні та творчі.
2. Письмовий контроль 
(письмова відповідь на 
теоретичні питання 
відповідно до теми заняття 
чи розв’язання ситуаційних 
клінічних  задач).
3. Тестовий контроль 
(тестові завдання з 
дисципліни, які охоплюють 
зміст навчального матеріалу 
відповідно до програми 
навчальної дисципліни за 
типом КРОК - 2).
4. Контроль вирішення 
ситуаційної клінічної задачі 
з постановкою діагнозу, 
його обґрунтуванням і 
відповіддю на питання до 
неї наприкінці заняття 
(письмовий контроль).
5. Практична перевірка  
(практична робота з 
відвідуванням пацієнтів в 
клініці, робота в 
симуляційно-тренажерному 
залі для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
6. Усні/письмові відповіді на 
питання за темами СРС 
відповідно до календарно-
тематичного плану.
7. Методи самоконтролю й 
самооцінки.



залу для засвоення 
практичних навичок по 
відповідним навчальним 
темам).
4. Самостійна робота 
студентів з осмислення й 
засвоєння нового матеріалу.
5. Частково-пошуковий або 
евристичний, спрямований 
на оволодіння окремими 
елементами пошукової 
діяльності, наприклад: 
викладач формулює 
проблему, студенти – 
гіпотезу. 
6. Дослідницький, сутність 
якого полягає у організації 
викладачем пошукової 
творчої діяльності студентів 
шляхом постановки нових 
проблем і проблемних 
завдань.

 


