
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Запорізький державний медичний університет

Освітня програма 47504 Стоматологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 99

Повна назва ЗВО Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 02010741

ПІБ керівника ЗВО Колесник Юрій Михайлович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.zsmu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/99

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47504

Назва ОП Стоматологія

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 221 Стоматологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Відділ аспірантури і докторантури Запорізького державного медичного 
університету http://aspdoc.zsmu.edu.ua/

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

Кафедри залучені до реалізації ОП: - суспільних дисциплін; - медичної 
фізики; - біофізики та вищої математики; - культурології та 
українознавства; - іноземних мов; - терапевтичної, ортопедичної та 
дитячої стоматології; - пропедевтичної та хірургічної стоматології; - 
медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій; - 
науковий відділ; - навчальний відділ; - відділ міжнародних зв’язків;  - 
центр підготовки іноземних громадян, приймальна комісія;  - відділ з 
питань медичної та фармацевтичної освіти;  - центр дистанційної освіти 
та телемедицини;  - бібліотека ЗДМУ.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

69035, Запоріжжя, просп.. Маяковського, 26

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 201847

ПІБ гаранта ОП Возний Олександр Вікторович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vozny@zsmu.zp.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-094-58-37

Додатковий телефон гаранта ОП +38(098)-094-42-75

Сторінка 2



          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Відповідно до Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»  та Закону України 
«Про вищу освіту»,  у ЗДМУ було розширено впровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому 
освітньо-науковому рівні зі спеціальності 221 «Стоматологія» (Наказ МОН України від 11.11.2016 р. № 1491л) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_stomat.pdf). 
З можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства було розширено впровадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-науковому рівні) вищої освіти (Наказ МОН України від 17.10.2019 р. № 971-л 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/licenzii3/nakaz_MON_stomat_farm_in.pdf).
Згідно з наказом МОН України №37-л від 30.03.2021 було переоформлено ліцензію на впровадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 221 «Cтоматологія» на третьому (освітньо-науковому) рівні, 
необхідною для доступу до професій, для якої запроваджено додаткове регулювання з ліцензованим обсягом 3 особи 
(на рік) (додаток 16.279 – ОНП «Стоматологія», спеціальність 221 «Стоматологія»). nakaz_MON_30_03_2021.pdf 
(zsmu.edu.ua).
На засіданні проектної групи 17.04.2017 р. затверджено нового гаранта ОНП - д.мед.н., доцента кафедри 
терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології  Возного О.В. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_3.pdf. 
У травні 2017 року внесені зміни до ОНП: у навчальних планах атестацію аспірантів перенести з жовтня і березня на 
січень і червень; змінити назви дисциплін обов’язкових компонентів; включити до вибіркового блоку додаткові 
дисципліни; ввести навчально-педагогічну практику; загальний обсяг навчального навантаження збільшити до 36 
кредитів ЄКТС
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf.
У травні 2019 року внесені зміни до ОНП: введення нового вибіркового блоку навчальних дисциплін; збільшення 
навантаження до 39 кредитів
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf. 
У лютому 2020 року затверджений новий склад проектної групи
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_9.pdf. 
Оновлення складу проектної групи та групи забезпечення відбулося у лютому 2021 року
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_14.pdf.
        Обсяг ОП 39 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки. Навчальний план підготовки докторів філософії 
структурований за ОП  і повністю відповідає переліку та обсягу навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 
віддзеркалює форми проведення занять, поточного та підсумкового контролю. Навчальний план містить 
нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни та практичну підготовку, визначені терміни та 
послідовність вивчення дисциплін
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och.pdf.   
 
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 2020 - 2021 2 2 0

2 курс 2019 - 2020 1 1 0

3 курс 2018 - 2019 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 2 2 0

 
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
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другий (магістерський) рівень 2885 Стоматологія

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

47504 Стоматологія

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 94992 35385

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

77661 22368

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

17331 13017

Приміщення, здані в оренду 220 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 Освітньо-наукова програма.pdf aEtdP0ChIpVDgqJBekOoSgQD9Ql47lBpQ7ko0jHIfMU=

Навчальний план за ОП Навчальний план очна форма.pdf BHVGp3IYR5iNDnrucZQJHk7iAZLi9NeRwGxntlCC67s=

Навчальний план за ОП Навчальний план заочна 
форма.pdf

aWRL8KvZUgRQ8WABfGZtUzEShgoUCSGVJDbCMOQ2
JfY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_2_stomat.pdf D7hSP3TkvxqiPkG1uSUNNUW4sKWjxK2ny9sl+Us84Co=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_3_stomat.pdf XyfYiw/P0EpogBh9LweLDNOPhOlbVRyyIt6QculOEOQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_1_stomat.pdf /QPlJpcs0eMWtUeQPN11q5Ej52/NhE+MoaYRtay3kxs=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП: здобуття знань, навичок та вмінь, необхідних і достатніх для виконання оригінального наукового 
дослідження, яке забезпечує отримання нових фактів, що розширюють сферу знань та спрямовані на розв’язання 
комплексних проблем науки та практичної стоматології.  
Підготовка доктора філософії засноване на дослідженні, що спонукатиме суб’єкта пізнавальної діяльності 
збагачувати знання. Орієнтація у викладанні на дослідження стимулюватиме аспіранта до самостійного 
аналітичного пошуку та наукового обґрунтування відповідей на проблемні питання. 
Майбутні доктора філософії набувають наукових, дослідницьких та інноваційних компетентностей, поглиблюють 
наукову складову професійної діяльності, мають можливість поєднувати наукову роботу з практичною та 
педагогічною на кафедрах стоматологічного профілю Запорізького державного медичного університету. Наукові 
дослідження за темою дисертаційної роботи здобувачі проводять в сучасно обладнаних та ліцензованих 
лабораторіях ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html. В цьому і полягає унікальність розробленої освітньо-
наукової програми. Другим єлементом унікальності є те, що спеціалізаціями освітньо-наукової програми підготовки 
докторів філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» є сучасна терапевтична стоматологія, сучасна ортопедична 
стоматологія, сучасна хірургічна стоматологія та сучасна дитяча стоматологія. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Місія. Візія та стратегія ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_1400.html
Освітньо-наукова програма розроблена, переглядалась та впроваджується у відповідності до положень та концепції 
розвитку ЗДМУ:
Положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html,
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Статуту ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf, 
Концепції розвитку ЗДМУ http://nmv.zsmu.edu.ua/p_94.html,
Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, 
Положення «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf,
Положення «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf,
Положення «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf,
Положення «Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf,
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.

 

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

Під час перегляду ОНП проектною групою, до засідань залучалися здобувачі ступеня доктора філософії зі 
спеціальності 221 «Стоматологія», про що свідчать протоколи засідань:  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_3.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_4.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_5.pdf. На цих засіданнях заслуховували 
пропозиції та побажання здобувачів, які були враховані під час внесення змін до ОНП.

- роботодавці

Потенційні роботодавці постійно беруть участь в обговоренні ОНП, вносять свої пропозиції щодо її покращення з 
урахуванням ринку праці. Вони позитивно оцінили розроблену освітньо-наукову програму підготовки докторів 
філософії http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/221stomat/vidg/vidguk_1_stomat.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/221stomat/vidg/vidguk_2_stomat.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/221stomat/vidg/vidguk_3_stomat.pdf.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховані під час обговорення на засіданнях проєктної групи, Вченої ради ЗДМУ та 
передбачають точність формулювання, максимальну відповідність цілей та програмних результатів навчання ОНП. 
Внесенi деякi змiни в загальнi компетентностi, якi врахованi у програмних результатах навчання.

- інші стейкхолдери

-

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

Враховуючи «Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні» (до 2025 року) 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-
kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf, підготовка спеціалістів у цій сфері є актуальною. 
Здатність майбутнього доктора філософії розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне оригінальне 
наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі 
медицини і становить основний результат навчання за освітньо-науковою програмою (ПРН01, ПРН02, ПРН03, 
ПРН05, ПРН06, ПРН07, ПРН11, ПРН12, ПРН13, ПРН17).
В процесі навчання за програмою аспіранти набувають глибокі знання і систематичне розуміння предметної області 
за напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі стоматології, майбутньої професійної діяльності у сфері 
вищої медичної освіти (ПРН04, ПРН16).  
Освітньо-наукова програма дозволяє опанувати сучасні методи наукового дослідження, діагностики 
стоматологічних захворювань та інтерпретувати їх результати (ПРН08, ПРН09).
Поглиблене вивчення спеціальноті та дисциплін обов’язкового компоненту дозволяє використовувати результати 
наукових досліджень в стоматологічній практиці, освітньому процесі та оцінювати їх ефективність (ПРН10, ПРН14, 
ПРН15). 

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано галузевий контекст, який 
базується на вдосконаленні стоматологічної служби, на забезпеченості доступної стоматологічної допомоги та 
підготовки науково-педагогічних кадрів. 
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         Галузевий та регіональний контекст було враховано у рамках щорічних Всеукраінських науково-практичних 
конференцій: «Стоматологічний Конгрес» http://zsmu.edu.ua/new_2191.html, «Хортицький форум» 
http://uk.zp.ua/new_343.html, «Стоматологія Придніпров’я». Проведені круглі столи з регіональними 
роботодавцями та обговорено проблеми в стоматологічній галузі. Окреслені основні напрямки поліпшення та 
вдосконалення ОНП майбутніх докторів філософії. За побажаннями стейкхолдерів визначали теми майстер класів 
http://zsmu.edu.ua/new_2170.html, застосовували методи санітарно-просвітницької роботи, використовували їх для 
гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону http://zsmu.edu.ua/new_2258.html, впроваджували 
сучасні методи профілактики, діагностування та лікування основних захворювань ротової порожнини та щелепно-
лицьової ділянки з використанням цифрових технологій  http://uk.zp.ua/new_661.html, 
http://uk.zp.ua/new_527.html.   
          Також в засіданнях приймали участь співробітники університету, представники кафедр стоматологічного 
профілю.

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

Були враховані програми провідних ВНЗ України: Українська медична стоматологічна академія (враховані 
принципи вибора дисципліни для створення блоків вибіркових компонентів); Харківський національний медичний 
університет (враховано відсоток дисциплін блоку вибіркового компоненту в співвідношенні до дисциплін 
обов’язкового компоненту); ДЗ Дніпровська медична академія (досвід проведення  педагогічних практик) та 
елементи освітніх програм університету медицини та фармації в Тimisoara (Romania) щодо розширення в 
навчальному процесі тематики використання біологічних маркерів в стоматології 
https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018. 
Принцип формування ОНП в плані залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи вивчався під час 
проходження стажування та візиту у м. Глівіце (Польща) до Славської політехніки 
http://zsmu.edu.ua/new_2182.html.

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

Стандарт відсутній

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?

Програмні результати навчання відповідають вимогам 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій України. 
Фахівець підготовлений до роботи за ДК 003-2010:
� Розділ 2. Професіонали.
� Підрозділ 22. Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук.
� Клас 222. Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер).
� Підклас 2222. Професіонали в галузі стоматології.
� Група 2222.1. Наукові співробітники (стоматологія).
� Підгрупа 23667. Науковий співробітник (стоматологія).
� Підгрупа. Науковий співробітник-консультант (стоматологія).
� Підрозділ 23. Викладачі.
� Клас 231. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
� Підклас 2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
� Група 2310.1. Професори та доценти.
� Підгрупа. Докторант.
� Підгрупа 21795. Доцент.
� Група 2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
� Підгрупа 20199. Асистент.
� Підгрупа. Викладач вищого навчального закладу.
Після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою спеціальності 221 «Стоматологія» фахівець здатний 
виконувати професійну роботу:
- науковий співробітник (стоматологія) (код КП – 23667);
- науковий співробітник-консультант (стоматологія);
- докторант;
- доцент (код КП – 21795);
- асистент (код КП – 20199);
- викладач вищого навчального закладу.
Після отримання ступеня доктора філософії випускник має право вступати на програму для наукового ступеня 
доктора наук та присудження відповідних наукових ступенів та вчених звань. Можливість навчання за програмою 
10 рівня Національної рамки кваліфікацій України.

2. Структура та зміст освітньої програми
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Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

39

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)?

21

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

18

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

Зміст ОНП відповідає предметній області за спеціальністю 221 «Стоматологія». 
Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» повністю відповідає 
завданням ОНП. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг дисциплін обов’язкових та вибіркових 
компонентів відповідають структурно-логічній схемі ОНП. 
Вивчення ОНП відбувається згідно Положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі змінами та 
доповненнями) http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf.
Навчальний план, заочна форма 2020
 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/221stomat/navch_plan_stomat_zaoch_20.pdf. 
Навчальний план, очна форма 2020
 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/navch_plany/221stomat/navch_plan_stomat_och_20.pdf. 
Робочі навчальні плани http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och.pdf, 
 http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_zaoch.pdf. 
Строк навчання за ОНП складає 4 роки. Індивідуальний навчальний план аспіранта триває 3 роки (6 семестрів). 
Нормативні навчальні дисципліни (http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html):
- філософія наук, 
- основи біостатистики та методи статистичного моделювання, 
- технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація  результатів наукового 
дослідження, 
- іноземна мова.
Вивчення нормативних дисциплін сприяють набуттю здобувачами компетентностей:
- оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 
світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; 
- набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження українською мовою, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності; 
- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи 
іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів.
Вибіркові дисципліни (3 блоки) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf) сприяють формуванню 
спеціальних компетентностей; http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_141.html оволодінню навичками організації та 
проведення навчальних занять, управління науковими проектами; оволодінню загальнонауковими 
компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у науковій та педагогічній діяльності.

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

Освітньо-наукова програма передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів 
вищої освіти, який регламентовано «Порядком формування індивідульних траєкторій PhD» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf.
           Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні ЗДМУ розроблений відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556 VII «Про вищу освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text, положенням «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положенням «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є 
інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні має право обирати дисципліни обсягом не менше 25% 
кредитів ЄКТС від загального обсягу освітньої програми. Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому 
рівні може обирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти, інших освітніх 
(освітньо-наукових) програм (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін – 
передумов).  
Реалізація вільного вибору дисциплін передбачає індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти на третьому 
освітньо-науковому рівні окремих дисциплін з переліку. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
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Процедура забезпечення вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/proc_zabezpech_vybirk_dyscypl.pdf
Перелік вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf
Зразок заяви вибіркових дисциплін 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/zrazok_zajavy_vybirk_dyscypl.pdf
Так процедура забезпечення вивчення вибіркових дисциплін полягає в тому, що: до 01 вересня поточного 
навчального року на сайті відділу аспірантури і докторантури оприлюднюється список ВД за блоками; до 10 вересня 
поточного навчального року аспірант (здобувач) має визначитися з переліком ВД за блоками на весь період 
навчання за освітньо-науковою програмою в аспірантурі. З кожного блоку аспірант (здобувач) має вибрати 1 
навчальну дисципліну. Потім написати на ім’я завідувача відділом аспірантури і докторантури заяву на вивчення 
ВД за блоками. З 10 вересня поточного навчального року на основі заяв відділом аспірантури і докторантури 
формуються і погоджуються академічні групи з вивчення ВД за блоками. Складається розклад занять з урахування 
ВД. Інформація про ВД вноситься до індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача). З цього моменту ВД 
стає для аспіранта (здобувача) обов’язковою.
Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні може обирати навчальні дисципліни, які пропонуються 
для інших рівнів вищої освіти, інших освітніх (освітньо-наукових) програм (окрім випадків, коли вивчення 
дисципліни передбачає опанування дисциплін – передумов).

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

Навчально-педагогічна практика проводиться відповідно до положення «Про порядок проведення навчально-
педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf і є обов’язковою 
складовою професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності аспірантів. 
Зміст навчально-педагогічної практики аспіранта передбачає: відвідування лекційних, практичних та лабораторних 
занять свого наукового керівника або інших висококваліфікованих фахівців кафедри; навчально-методична робота 
(підготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять, написання методичних розробок, укладання 
тестових завдань із дисципліни тощо); самостійне проведення лекційних, лабораторних, практичних занять або 
фрагментів занять; ознайомлення з організацією науково-дослідної роботи студентів на відповідній кафедрі, участь 
в організації роботи студентських наукових гуртків; участь у підготовці та проведенні наукових заходів для молодих 
науковців, аспірантів та студентів: семінарів, круглих столів, конференцій. 
Практична підготовка та спеціалізація проводиться на клінічних базах медичних факультетів 
http://zsmu.edu.ua/p_265.html, лікувально-діагностичних центрах http://zsmu.edu.ua/p_268.html та наукових 
лабораторіях ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html.

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

Набуття soft skills забезпечується наступними вивченням дисциплін: 
філософія науки; технологія планування та реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація результатів 
наукового дослідження; іноземна мова upper intermediate-advanced; основи педагогіки та інноваційні технології у 
вищій школі; основи академічної й педагогічної комунікації; основи наукової та професійної етики 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html, http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html.
За рахунок вивчення даних дисциплін аспіранти набувають: здатність до вдосконалення та розвитку власного 
інтелектуального та загальнокультурного рівня; вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, 
академічної доброчесності та авторського права; навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з представниками інших професій у 
національному та міжнародному контексті; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність генерувати 
нові ідеї; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; вміння планувати та управляти часом.
         Варто зазначити, що набуттю навичок soft skills сприяє участь здобувачів у Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях з міжнародною участю, симпозіумах, семінарах та майстер-класах https://fb.me/e/SrlxYPkj, 
https://dentalforum.org.ua/,  https://fb.me/e/cOglzsJRG,
 https://www.facebook.com/1732839246757521/posts/2260641343977306/?d=n.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Здобувачів очної форми навчання аудиторна робота складає 16,5 кредитів, самостійна робота 22,5 кредити у 
здобувачів заочної форми кількість кредитів аудиторної роботи. Загальний обсяг навантаження ОНП – 39 кредитів. 
Нормативні дисципліни – 17 кредитів та навчально-педагогічна практика – 4 кредити. Частка вибіркових дисциплін 
складає 46 %. Вибіркові дисципліни – це 3 вибіркових блок (ВБ) – 18 кредитів 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/perelik_vybirk_dyscypl.pdf: 
- ВБ 1 (формування спеціальних компетентностей) – 12 кредитів, 
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- ВБ 2 (оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами) – 3 
кредити, 
- ВБ 3 (оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування професійної етики у 
науковій та педагогічній діяльності) – 3 кредити.
Очна форма навчання (денна/вечірня): аудиторна робота – 16,5 кредитів, самостійна робота – 22,5 кредити.
Заочна форма навчання (у тому числі й прикріплення до аспірантури): аудиторна робота – 12 кредитів, самостійна 
робота – 27 кредитів.  

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

Дана форма навчання за ОНП не передбачена

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

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_priyom_asp_doc.html

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

Правила прийому до аспірантури 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/pravila_priyom/prav_pryjom_asp_ZSMU.pdf є додатком до «Правил 
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в ЗДМУ» http://zsmu.edu.ua/p_77.html і створюються кожен рік 
відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у поточному році. Містять перелік необхідних 
документів, чіткі строки вступної кампанії, особливості організації та проведення конкурсного відбору, перелік 
можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.
           До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи (громадяни України, іноземні громадяни), які 
здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста) зі  спеціальності «Стоматологія».
Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань: іспит зі спеціальності у вигляді співбесіди 
(коефіцієнт 0,5), з іноземної мови на рівні B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (коефіцієнт 0,25) 
та презентація дослідницьких досягнень у вигляді реферату з обраної спеціальності (коефіцієнт 0,25). Оцінка 
результатів вступних випробувань здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний бал обчислюється 
шляхом додавання балів вступного іспиту зі спеціальності, з іноземної мови та балів презентації дослідницьких 
досягнень, помножених на вагомі коефіцієнти. Не допускається вступ до аспірантури поза конкурсом. Вступні 
випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, які призначаються наказом ректора 
університету.

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

Питання визнання результатів навчання у ЗДМУ, отриманих в інших ЗВО, відбувається на основі «Порядку 
формування індивідульних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 
ЗДМУ» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf.
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії 
проводиться за процедурою перезарахування (визнання) кредитів ЄКТС, здобутих здобувачами вищої освіти на 
третьому освітньо-науковому рівні в інших закладах вищої освіти. 
У разі поновлення, переведення здобувача вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні перезарахування 
вибіркових дисциплін проводиться завідувачем відділу аспірантури і докторантури на підставі академічної довідки, 
наданої аспіранту (здобувачу) в установленому порядку.  
Перезарахування кредитів вибіркових дисциплін проводиться за рахунок фактично вивчених дисциплін певного 
циклу за умови однакової (або більщої) кількості кредитів. 
Здобувачам вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні можуть перезараховуватися кредити по вибіркових 
дисциплінах, що прослухані у ЗВО-партнерах, у рамках програм академічної мобільності, що узгоджено із 
положенням «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в Запорізькому державному медичному університеті».  

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

На сьогоднішній час такої практики на даній ОП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
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Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у ЗДМУ регулюється згідно з 
положенням «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, положенням «Про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в 
ЗДМУ» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf
«Порядоком формування індивідульних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-
професійному рівні в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf.
Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної 
мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання. Здобувач вищої освіти на третьому освітньо-
науковому рівні може обирати навчальні дисципліни, які пропонуються для інших рівнів вищої освіти, інших 
освітніх (освітньо-наукових) програм (окрім випадків, коли вивчення дисципліни передбачає опанування дисциплін 
– передумов).
Наукова робота аспіранта є неот’ємною частиною освітньо-наукової програми. Результати наукових досягнень, 
отриманих у неформальній освіті, доповідають та визнаються на атестації здобувачів та вносяться до виконання 
наукової складової індивідуального плану.

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

Викладач професійної дисципліни чи науковий керівник, який викладає професійну дисципліну  («Сучасна 
хірургічна стоматологія», «Сучасна ортопедична стоматологія», «Сучасна терапевтична стоматологія», «Сучасна 
дитяча стоматологія») мотивують, організовують та контролюють набуття навичок у неформальній освіті (участь у 
Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, майстер-класах, стажуваннях). Викладачі можуть перезарахувати 
кредити з вказаних предметів. 
Так аспіранти ЗДМУ Сидоренко О., Лукаш А., Романюк В. приймали участь у Міжнародній конференції та 
проходили стажування у м. Прага 
https://escbm.org/conferences/view/modern-molecular-biochemical-markers-in-clinical-and-experimental-medicine-2018.
Аспіранти Лепетченко Є., Філон А., Семенов Д., Дац В. приймали активну участь у проведенні «Хортицьких 
Стоматологічних Форумів» та Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Стоматологія Придніпров’я» 
http://uk.zp.ua/new_343.html, https://dentalforum.org.ua/ .
Всі аспіранти отримали оцінки з відповідних тем.

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

Освітня підготовка докторів філософії ґрунтується на використанні комплексу методів навчання: лекцій, семінарів, 
тренінгів, практик (педагогічних) відповідно до специфіки виконуваного наукового проекту. 
Оптимальним є широке використання інтерактивних методів навчання, спрямованих на стимуляцію аналітичних та 
креативних здібностей, спроможність генерувати ідеї, формулювати висновки та створювати концепції, розробляти 
наукові проекти, спрямовані на отримання нових знань у сфері медицини, поліпшення діагностики, лікування та 
профілактики захворювань людини, підтримання здоров’я населення.
Досягненню програмних результатів навчання сприяють: комплекс методів навчання: лекцій, семінарів, тренінгів, 
практик (педагогічних), інтерактивних методів навчання, що використовують розробники у ході підготовки робочих 
програм, виконання проектів, дослідницькі роботи, підготовка дисертації.
Положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf.
Положення «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Запорізькому державному медичному університеті 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf.

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

Положення «Про організацію опитувань щодо якості освітніх послуг здобувачам вищої освіти ступеня доктора 
філософії в ЗДМУ» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf визначає 
порядок проведення моніторингу думки  учасників освітнього процесу та стейкхолдерів для отримання їх оцінки 
освітньої діяльності ЗДМУ.
Опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: - моніторинг якості освіти може проводиться як з 
використанням паперових носіїв інформації так і он-лайн; - моніторинг якості освіти проводять працівники Центру 
забезпечення якості освіти. Є важливим запевнити здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, що їхня 
думка буде прийнята до уваги та безпосередньо вплине на розвиток освітнього процесу; - результати моніторингу є 
доступними для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, викладачам дисциплін, завідувачам кафедр, 
науковим керівникам, проректорам, ректору
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I60Ijw/edit?
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ts=5e443fdb&gxids=7628#responses. 
Опитування викладачів та стейкхолдерів проводиться один раз на рік на початку навчального року в он-лайн 
режимі; - результати моніторингу є доступними для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, викладачам 
дисциплін, завідувачам кафедр, науковим керівникам, проректорам, ректору http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_173.html.
Відповідно до результатів опитувань, якістю освітнього процесу за даною ОНП повністю задоволені 87,5% 
здобувачів.

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

Вільний вибір здобувачами спеціальності підготовки, наукового керівника, напрямку дисертаційного дослідження, 
лабораторій і баз для проведення дослідження деталізовані у внутрішних нормативних документах. 
Положення «Про академічну мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній 
ступінь доктора філософії в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
Порядок формування індивідульних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому 
рівні ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/individ_traektoriya/porjadok_formuv_ind_trajekt_PhD.pdf
          Академічна свобода забезпечується через наявність у навчальному плані дисциплін вільного вибору, завдяки 
чому здобувачі вищої освіти шляхом ознайомлення з анотаціями відповідних освітніх компонентів можуть 
здійснювати вибір не лише за їх змістом, але й пропонованими методами навчання і викладання. 
          Крім того, принципи академічної свободи для здобувачівів реалізуються через: можливості висловлення 
власної думки, права на академічну мобільність, права обирати певні компоненти освітньої програми, втручання в 
процеси внутрішнього життя університету, формування вибіркової компоненти навчального плану, брати участь у 
формуванні індивідуального навчального плану. 
           Викладач має право на академічну свободу та вільно обирати методи і засоби навчання для забезпечення 
якості навчального 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 *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання освітньо-
наукової програми надається аспіранту протягом всього часу навчання, починаючи зі вступної компанії. 
          На сайті відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua у розділі освітній процес 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_osvitniy_proces.html оприлюднено силабуси http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_141.htmll, 
робочі програми навчальних дисциплін http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_150.html, розклад занять, атестацій та сесій 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_163.html.

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

Під час навчання в університеті згідно з Законом про Вищу освіту України у ЗДМУ за освітньо-професійною 
програмою 221 «Стоматологія» здобувачі активно залучаються до науково-дослідної роботи. Здійснює діяльність 
Наукове товариство молодих вчених та студентів http://zsmu.edu.ua/p_215.html.
           Наукова робота здобувачів є достатньо різноманітною за змістом, напрямами, формами і методами та включає 
в себе залучення до дослідницьких проектів, участь у конкурсах наукових робіт та олімпіадах, участь у 
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях студентів http://zsmu.edu.ua/new_2017.html 
https://www.facebook.com/dentalforumukraine/videos/1398050816973481/?sfnsn=mo, 
http://zsmu.edu.ua/new_1876.html, https://dentalforum.org.ua/
Навчання вітчизняних та іноземних учасників освітнього процесу за узгодженими між вищими навчальними 
закладами (науковими установами) - партнерами освітніми програмами, що включають програми академічної 
мобільності, може передбачати отримання випускниками документа про вищу освіту вищого навчального закладу 
(наукової установи) - партнера, а також спільних або подвійних документів про вищу освіту вищих навчальних 
закладів (наукових установ) - партнерів. 
Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені інтерна та 
доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є: навчання за програмами академічної мобільності; 
мовне стажування; наукове стажування.
Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної 
мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої 
освіти (інтерном) у вищому навчальному закладі - партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою 
програмою вищого навчального закладу, в якому здобувач (інтерн) навчається на постійній основі.
Положення «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 
Запорізькому державному медичному університеті» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf. Положення «Про академічну 
мобільність учасників освітнього процесу, що є інтернами або здобувають освітній ступінь доктора філософії в 
Запорізькому державному медичному університеті» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademmobil/polozh_akadem_mobil.pdf.
Навчальні дисципліни: філософія науки; основи біостатистики та методи статистичного моделювання; технологія 
планування та реєстрації прав інтелектуальної власності. Презентація результатів наукового дослідження; 
дисципліни, спрямовані на формування спеціальних компетентностей (спеціалізація) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_137.html.
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Освітні компоненти ОП викладаються на такому науково-методичному рівні, який вимагає наявності дослідницьких 
складових у змісті фахових дисциплін http://zsmu.edu.ua/new_2721.html.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається на підставі не рідше ніж щорічний перегляд ОП та з 
урахуванням положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, 
положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення «Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у 
ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення «Про робочу програму навчальної дисципліни» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення «Про розробку силабусів навчальних дисциплін» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html.
          Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм гарантують відповідний рівень надання 
освітніх послуг, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для оновлення змісту освітніх 
компонентів на основі наукових досягнень.
          За останній час в певні розділи фахових дисциплін внесені зміни щодо використання цифрових технологій для 
діагностики стоматологічних захворювань. В ВК «Сучасна хірургічна стоматологія» внесено розділ цифрове 
планування імплантації. В ВК «Сучасна терапевтична стоматологія» внесені зміни щодо профілактики ускладнень 
ендодонтичного лікування. В ВК «Сучасна ортопедична стоматологія» внесені доповнення щодо використання 
електронної лицьової дуги при діагностиці СНЩС.
        Професори Маріуш Дуда та Крістофер Інгвес прочитали лекції, присвячені сучасним тенденціям в імплантології 
та пластичній хірургії http://zsmu.edu.ua/new_2217.html.
        Співробітники кафедри приймають активну участь в організації та проведенні щорічних  Всеукраїнських 
науково-практичних конференціях «Стоматологія Придніпров’я» та Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях з міжнародною участю «Хортицький форум» http://uk.zp.ua/new_343.html, 
https://www.facebook.com/dentalforumukraine/videos/1398050816973481/?sfnsn=mo, 
http://zsmu.edu.ua/new_1876.html, https://dentalforum.org.ua/, методичній конференції, присвяченій підвищенню 
якості дистанційній освіті http://zsmu.edu.ua/new_2721.html.  

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

Інтернаціоналізація діяльності у ЗДМУ відбувається відділом міжнародних зв’язків відповідно до Стратегії ЗДМУ 
щодо міжнародної співпраці  
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/stratehiia_rozvytku_zdmu.pdf. 
          Науковці ЗДМУ підтримують міжнародні інформаційні зв’язки з вченими Світової федерації українських 
лікарських товариств http://zsmu.edu.ua/snew_2245.html,  Брістольського університету (Великобританія), Інституту 
хімічної токсикології штату Каліфорнія (США), Хубейського університету медицини міста Шиянь, провінції Хубей 
(Китай) http://zsmu.edu.ua/snew_2194.html, Сілезького технологічного  університету (Польща) 
http://zsmu.edu.ua/snew_2182.html, Асоціації ортопедів-травматологів Німеччини, з дорадчим Комітетом Україна-
Канада «Партнери в охороні здоров’я» (Оттава), з Ягеллонським університетом в Кракові (Польща). З 2015 року 
ЗДМУ приймає участь в проекті «Erasmus+». У рамках програми Erasmus + укладені договори про обмін 
науковцями з університетом в Самсуні (Туреччина), університетом прикладних наук в Утені (Литва), Вроцлавським 
медичним університетом (Польща) та Медичним університетом в Пловдиві (Болгарія). 
           Задля обміну досвідом та ознайомлення із найновітнішими тенденціями в імплантології та пластичній хірургії 
запросили професорів для читання лекції із Польщі http://zsmu.edu.ua/new_2217.html.

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?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти розроблені на 
основі положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення «Про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положення 
«Про екзамени та заліки у Запорізькому державному медичному університеті» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, 
положення «Про організацію контролю академічної успішності у Запорізькому державному медичному 
університеті» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. Крім того, форми контрольних заходів та критерії оцінювання по 
кожній навчальній дисципліні приведені в робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах і представлені на 
сайті університету.
          Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому 
числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 
вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового контролю 
мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки.
      Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка визначає фіксовані значення 
для максимально можливої та мінімально необхідної кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 
60 балів, якщо поточні – «задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну роботу 
– не більше 10).
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      Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною 
системою незалежно від кількості занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 
розробкою для запланованої теми.
     Перевірка знань здійснюється з метою одержання зворотної інформації про зміст і характер досягнення 
аспірантів у навчальному процесі, а також про успішність викладання. Перевірка може здійснюватися в усній, 
письмовій та практичних формах. Об’єктом оцінювання можуть виступати: результати написання тестових, 
ситуаційних, клінічних, розрахунково-аналітичних, творчих завдань; реферативні доповіді, участь у дискусії тощо.
      Залік здійснюється по завершенні вивчення всіх тем семестру на останньому практичному занятті в семестрі. До 
підсумкового модульного контролю допускаються аспіранти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.  
Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні підсумкового контролю, становить 80 балів. 
Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

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

Чіткість, прозорість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти забезпечуються за рахунок їх чіткого визначення та своєчасного доведення до здобувача, 
моніторингом змісту освіти, програм навчальних дисциплін, критеріїв оцінювання та ефективності засобів 
контролю, умінь та навичок аспірантів.
         Соціологічне дослідження здобувачів щодо доступності, своєчасності, зрозумілості критеріїв оцінювання 
дозволяє виявити недоліки та розробити заходи щодо їх усунення. За результатами наших досліджень 97,2% 
респондентів обізнані з приводу цих запитань 
https://docs.google.com/forms/d/1bGviaYSddStaLU3jKcsibQeb3WbaqJV3ipc8I6-0Ijw/edit?
ts=5e443fdb&gxids=7628#responses 
У освітньо-науковій програмі прописані форми та методи контролю, які конкретизуються навчальними планами та 
робочими програмами навчальних дисциплін.
Силабуси http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_141.html.
Робочі програми навчальних дисциплін http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_150.html. 
Навчальний план, заочна форма 2020
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_zaoch.pdf. 
Навчальний план, очна форма 2020 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och.pdf.
Робочі навчальні плани 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_och.pdf, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/rab_navch_plan/RNP_stomat_zaoch.pdf. 

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

Форми контролю, термін проведення сесій та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти вказані у силабусах 
відповідних дисциплін на електроних ресурсах кафедр  http://zsmu.edu.ua/p_379.html, 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_136.html.
          Оцінювання аспірантів відбувається за критеріями, які уніфіковані для всіх освітніх компонентів. На початку 
вивчення кожної дисципліни викладачі ознайомлюють здобувачів з усіма вимогами та критеріями оцінювання 
знань.
Сайт відділу аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua.

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

Стандарт відсутній.

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

Процедура проведення контрольних заходів в університеті регулюється наступними документами: положенням 
«Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf, положенням «Про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/normatyvni_dokumenty_zdmu/polozhennia_pro_syst_vnutr_zabezp_iakosti_vyshchoi_
osvity.pdf, положення «Про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процессі ЗДМУ», положення «Про 
апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_159.html. 
        Доступність цих документів забезпечується розміщенням їх на офіційному сайті ЗДМУ  http://nmv.zsmu.edu.ua.   

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП
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Врегулювання конфліктів, пов’язаних з корупцією, у ЗДМУ здійснюється відповідно до:
Положення «Про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf.
Положення «Про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.
Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх надходження. Для 
розгляду апеляції до апеляційної комісії подаються оригінали письмових робіт здобувача вищої освіти з підсумкової 
атестації, роздрукований варіант комп'ютерного тестування, журнали обліку поточної успішності та відвідування 
практичних занять. Для об'єктивності та прозорості білет, за яким здобувач вищої освіти вперше складав 
підсумковий контроль, вилучається з комплекту. Після закінчення засідання апеляційної комісії результати 
розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом. Протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних 
відповідей здобувача вищої освіти підписується всіма членами апеляційної комісії.  
За час існування даної ОНП конфлікту інтересів не було.

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

Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у триденний строк із дати їх надходження. Для 
розгляду апеляції до апеляційної комісії подаються оригінали письмових робіт здобувача вищої освіти з підсумкової 
атестації (підсумкового модульного контролю тощо), роздрукований варіант комп'ютерного тестування, журнали 
обліку поточної успішності та відвідування практичних занять. При усному екзамені (заліку) здобувачу вищої 
освіти, за рішенням комісії, може бути надана можливість повторно скласти підсумковий контроль членам 
апеляційної комісії за новим білетом, який береться ним з комплекту білетів з дисципліни. Для об'єктивності та 
прозорості білет, за яким здобувач вищої освіти вперше складав підсумковий контроль, вилучається з комплекту. 
Після закінчення засідання апеляційної комісії результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом. 
Протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача вищої освіти підписується всіма 
членами апеляційної комісії.     
Положення «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» (зі змінами та доповненнями) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_OOP.pdf та положення «Про апеляцію результатів 
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.
Повторного проходження контрольних заходів здобувачами ще не було.

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

У ЗДМУ урегулювання порядку оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів відбувається 
на основі «Порядку подання та розгляду апеляцій при вступі до ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/priyom/nakaz_komis/apelyackom/apelyacii_ZSMU_2020.pdf,
положення «Про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_apeljac_pidsumk_kontrol_zna.pdf.
Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в закладі вищої освіти здобувач може подати 
письмову апеляційну заяву на перегляд оцінки. Апеляційна заява (додаток №1) подається особисто здобувачем 
вищої освіти у день оголошення результатів підсумкового оцінювання завідувачу відділу аспірантури і 
докторантури.  Апеляційна заява подана не у встановлені терміни не розглядається. Подана заява реєструється у 
журналі реєстрації апеляцій.
Звернень про оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОНП спеціальності 221 
«Стоматологія» не було.  

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності у ЗДМУ регламентовано наступними 
документами: положенням «Про організацію освітнього процесу ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, 
положенням «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положенням «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-
педагогічних працівників у Запорізькому державному медичному університеті» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, 
положенням «Про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf, «Статутом Запорізького 
державного медичного університету» http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf, «Етичним кодексом 
Запорізького державного медичного університету» http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf, 
«Правилами внутрішнього розпорядку» http://zsmu.edu.ua/p_120.html, положенням «Про первинну документацію 
наукових досліджень, її контроль, місце і термін збереження 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_perv_dok.pdf, положенням «Про Комісію з перевірки 
первинної наукової документації Запорізького державного медичного університу 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_kom_perev_perv_dok.pdf.

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

Положення «Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf. Заповнення 
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«Декларації про дотримання академічної доброчесності» (розробленої НАЗЯВО) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf.
В університеті запроваджена ліцензована сертифікована системаAnti-Plagiarism, в якій перевіряються всі завершені 
дисертаційні роботи, монографії, навчально-методичні видання, а також наукові статті, які надсилаються для 
публікації в журнали. Кожна особа, яка підготувала від імені університету наукову публікацію в будь-який журнал 
світу, подає в науковий відділ декларацію про те, що її робота не містить плагіату, і що автор готовий прийняти 
відповідне покарання у разі його виявлення. 
Наукові та навчальні текстові документи перевіряються в Університеті сертифікованою системою Anti-Plagiarism. У 
разі незгоди щодо виявлення факту плагіату (компіляції) у творі, автор має право у визначений термін з моменту 
виявлення подати письмову апеляційну заяву, після чого створюється апеляційна комісія із числа провідних 
фахівців Університету відповідного профілю, яка формує висновки за цією заявою. 
За виявлені випадки прихованого плагіату наукові та науково-педагогічні працівники притягуються до 
дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства.

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

Академічна доброчесність у ЗДМУ є обов’язковою для здобувачів вищої освіти, регулюється Статутом Запорізького 
державного медичного університету» http://zsmu.edu.ua/sp_120.html, положенням «Про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положенням «Про запобігання 
прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, положенням 
«Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у Запорізькому державному 
медичному університеті» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html, «Етичним кодексом Запорізького державного 
медичного університету» http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf.
         Популяризація академічної доброчесності здійснюється на засіданні наукових гуртків, доноситься науково-
педагогічними працівниками під час лекційних та семінарських занять. 
В університеті діє «Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у Запорізькому 
державному медичному університеті» (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.

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

У випадку виявлення порушень академічної доброчесності положення «Про академічну доброчесність здобувачів 
освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html та з метою моніторингу 
дотримання членами колективу моральних та правових норм в університеті наказом ректора створена Комісія із 
запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ положення «Про запобігання 
прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html. 
         В університеті запроваджена ліцензована міжнародна антиплагіатна система STRAIKEPLAGIARISM.COM, в 
якій перевіряються всі завершені монографії, навчально-методичні видання і наукові статті. Комісія наділяється 
правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення положення та надавати пропозиції адміністрації 
університету щодо накладання відповідних санкцій. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, 
Законом України «Про вищу освіту», іншими чинними нормативно-правовими актами, Статутом ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf.
       Викладачами групи забезпечення за данною ОНП та керівниками наукових робіт були зафіксовані поодинокі 
випадки застосування (без відповідного посилання на літературне джерело та авторів) фрагментів текстових 
документів. На протязі всього навчання за ОНП викладачами проводиться певна робота щодо необхідності 
посилання на означені джерела та недопущення таких випадків здобувачами у майбутньому.

6. Людські ресурси

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

Процедуру конкурсного відбору викладачів ОНП спеціальності 221 «Стоматологія» регламентовано відповідним 
документом про порядок проведення конкурсного відбору підчас прийняття на роботу, продовження трудових 
відносин і звільненні з посад науково-педагогічних працівників ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konkurs_vidbor.pdf, 
http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/210122_polog_konk_kom_vakans.pdf .
        Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОНП програми забезпечується прозорою процедурою 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників університету та укладання з 
ними контракту. Конкурсний відбір викладачів ОП враховує необхідний рівень їх професіоналізму і відповідності до 
цілі освітньо-наукової програми. http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_160.html  
        Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП, пройшли атестацію та конкурсний відбір, підтвердили свою 
академічну та професійну кваліфікацію, з ними було укладено трудові договори (контракти). Вимоги до ОНП 
визначено посадовими інструкціями, що підписуються викладачем і зберігаються на кафедрі.
        Моніторинг якості професійної діяльності та оцінювання науково-педагогічних працівників університету 
здійснюється навчальним відділом, деканатами, цикловими методичними комісіями, центральною методичною 
Радою університету http://zsmu.edu.ua/new_2780.html.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Університет для організації освітного процесу заключив договори з обласною клінічною стоматологічною 
поліклінікою, КНП стоматологічна поліклініка №3, обласний кардіологічний диспансер, обласна дитяча лікарня, 
«Стоматологія White Clinic», АТ «Мотор-Січ», КНП стоматологічна поліклініка №6, КНП стоматологічна 
поліклініка №1, КНП стоматологічна поліклініка №2.
Враховуючи те, що базами кафедр стоматології є ведучі лікувальні заклади державної та приватної власності, то 
доцільно залучати до педагогічного процессу досвідчених фахівців. Вони поєднують в собі практичну роботу із 
науково-педагогічною і працюють на кафедрах як викладачі сумісники. Це мотивує здобувача наукового ступеня 
доктора філософії більш ретельніше відноситись до опанування навичками своєї дисципліни, а керівникам 
лікувальних установ підібрати фахівців.
Підготовка докторів філософії для подальшої роботи на кафедрах університету проводиться на основних базах 
кафедр. Провідні фахівці університету співпрацюють та обмінюються досвідом з представниками стоматологічної 
спільноти міста та області під час проведення науково-практичних конференцій, майстер-класів, при виконанні 
лікувального навантаження на базах кафедр з відповідних стоматологічних дисциплін. Роботодавці беруть активну 
участь у обговоренні елементів ОНП під час проведення круглих столів http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html,    
http://uk.zp.ua/new_343.html.  

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

Відповідно до Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності» аудиторні заняття із здобувачами наукового ступеня доктора філософії проводять 
найдосвідченіші викладачі відповідної спеціальності. 
Університет активно залучає до проведення практичних занять та майстер-класів на освітньо-науковій програмі 221 
«Стоматологія» провідних спеціалістів, представників роботодавців м. Запоріжжя. В освітньому процесі задіяні на 
погодинній основі та за сумісництвом головний лікар стоматологічної поліклініки №1 доцент Гавриленко М.А., 
директор клініки «МК-стоматологія»  Березій М.В., директор клініки «Familia» Дем’янов С.О.
Науково-педагогічними працівниками ЗДМУ та інших ЗВО, залучаються також іноземні фахівці, проводяться актові 
лекції.        
            Професори Маріуш Дуда та Крістофер Інгвес прочитали лекції, присвячені сучасним тенденціям в 
імплантології та пластичній хірургії http://zsmu.edu.ua/new_2217.html.

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

В університеті постійно діють курси з вивчення іноземних мов, розвитку професійної майстерності молодих 
викладачів сприяє функціонування «Школи молодого викладача» http://zsmu.edu.ua/snew_1315.html, 
http://zsmu.edu.ua/new_2174.html,  http://zsmu.edu.ua/snew_1503.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2683.html.
          Підвищення кваліфікації викладачів ЗДМУ  «Актуальні питання педагогіки та психології у вищій школі», 
«Сучасні аспекти педагогіки вищої освіти на етапі реформування медичної галузі» 
http://zsmu.edu.ua/new_2196.html, http://zsmu.edu.ua/new_1984.html.
          У ЗДМУ триває процес активного розвитку та впровадження в освітній процес новітніх технологій - онлайн-
курси для викладачів  http://zsmu.edu.ua/new_1713.html. Викладачі кафедр стоматологічного проходили 
стажування в м. Прага, листопад 2018р. https://escbm.org/ru/conferences/view/sovremennye-molekulyarno-
biohimicheskie-markery-v-klinicheskoj-i-eksperimental-noj-medicine-2018. 
           Співробітники кафедр «Пропедевтичної та хірургічної стоматології» і «Терапевтичної, ортопедичної та 
дитячої стоматології» приймають участь у організації та проведенні щорічних Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій «Стоматологія Придніпров’я» та «Хортицький стоматологічний форум», вебінарів та майстер класів 
http://uk.zp.ua/new_343.html, http://uk.zp.ua/new_493.html, 
https://www.facebook.com/pg/dentalforumukraine/posts/.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті діє система моральних та матеріальних заохочень згідно «Колективного договору ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, «Статуту ЗДМУ» 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf. 
        Університет приділяє велику увагу до підготовки молодих вчених, і забезпечує цьому процесу гідне матеріальне 
стимулювання. Так, сума преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук становить 
10 тис. гривень, кандидата наук – 7 тис. гривень; наукових керівників -  3,5 тис. гривень. Під час виконання 
кандидатських і докторських дисертацій здобувачам підвищено до 50% розміри надбавки за складність і 
напруженість праці.
       При публікуванні статей в журналах «Запорожский медицинский журнал», «Патологія»,  які входять до 
наукометричних бази WEB OF SCIENCE університет компенсує вартість наукових видань 
http://zsmu.edu.ua/new_2198.html.    
         Щорічно в університеті проводиться рейтинг науково-педагогічних працівників згідно положення «Про 
рейтінгову систему оцінювання діяльності кафедр і викладачів ЗДМУ», де враховуються досягнення кожного 
викладача. Результати рейтингового оцінювання передбачають матеріальну мотивацію викладачів 
http://zsmu.edu.ua/p_685.html, http://zsmu.edu.ua/new_2204.html,  http://zsmu.edu.ua/snew_2722.html.
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         Доцент Возний О., доцент Міщенко О. у 2019 року в рамках стажування та з метою обміну досвідом відвідали 
Сілезьську політехніку м. Глівіце (Польща). http://zsmu.edu.ua/new_2182.html.

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?

Відповідно до ліцензійних умов для забезпечення освітнього та наукового процесів в ЗДМУ визначається наявність 
матеріально-технічної бази - навчальні аудиторії з мультимедійним обладнанням http://zsmu.edu.ua/p_1297.html, 
комп’ютерні класи, безкоштовний доступ до мережі Інтернет на всій території студентського містечка.
          Бібліотека http://zsmu.edu.ua/snew_2730.html, http://zsmu.edu.ua/p_1301.html розташована на території 
студентського містечка, технічний парк - 85 комп’ютерів. Книжковий фонд - 574 419 примірників, навчальної 
літератури – 317 104. Вільний доступ до наукових, навчальних матеріалів, електронного Репозитарію, Міжнародних 
науково-метричних баз Scopus, Web of Science  http://library.zsmu.edu.ua/cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=ZSMUL&P21DBN=ZSMUL&S21CNR=20&Z21ID=. 
        У ЗДМУ створені сучасні тренінгові стоматологічні центри http://zsmu.edu.ua/new_2307.html, 
http://zsmu.edu.ua/new_2411.html.
         На території «Університетської клініки» розташовані клінічні зали з сучасним стоматологічним обладнанням, 
навчальні кімнати та комп’ютерний клас http://zsmu.edu.ua/sp_1313.html.
         Опанувати навички надання допомоги при невідкладних станах дозволяє створений між кафедральний 
тренінговий Центр, який обладнаний найсучаснішими манекенами  http://zsmu.edu.ua/new_2086.html.
          Змішане навчання здійснюється за допомогою навчального середовища Microsoft Teams 
http://zsmu.edu.ua/new_2664.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2721.html.

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?

У ЗДМУ, з метою задоволення потреб та інтересів здобувачів, проводяться соціологічні дослідження, реалізуються 
гнучкі навчальні траєкторії через організацію вивчення здобувачами дисциплін вільного вибору, академічну 
мобільність і трансфер кредитів; підтримується постійний зворотній зв’язок щодо освітньо-наукового процесу та 
зустрічі із представниками самоврядування  http://zsmu.edu.ua/snew_2136.html, http://zsmu.edu.ua/snew_2229.html, 
активний функціонал «Напишіть нам» http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html, працює Наукове товариство молодих 
вчених та студентів http://zsmu.edu.ua/p_215.html.
        Регулярно в університеті для здобувачів вищої освіти проводяться конкурси художньої самодіяльності 
http://zsmu.edu.ua/snew_1769.html, http://zsmu.edu.ua/snew_948.html, http://zsmu.edu.ua/sp_79.html. Працює клуб 
«English speaking club» http://zsmu.edu.ua/snew_1895.html, дискусійний історичний клуб Clio 
http://zsmu.edu.ua/snew_2280.html.
        Здобувачі вищої освіти університету на 100 % випадків забезпечені гуртожитками 
http://zsmu.edu.ua/p_221.html. 

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

ЗДМУ гарантує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Охорона здоров’я 
здобувачів забезпечується щорічними медичними оглядами  в ННМЦ «Університетська клініка» http://uk.zp.ua/ та 
Центром медичної реабілітації та профілактики   http://uk.zp.ua/p_1195.html.  
        Корпуси та гуртожитки оснащені камерами відеоспостереження, вся територія огороджена, цілодобово 
патрулюється службою охорони. В університеті функціонує відділ охорони праці, пожежної безпеки 
http://zsmu.edu.ua/p_1407.html та цивільного захисту http://zsmu.edu.ua/p_901.html, 
http://zsmu.edu.ua/snew_2186.html. 
        З метою підтримки психічного здоров’я, безперервного психологічного супроводу діє медико-психологічний 
центр на базі кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології 
http://zsmu.edu.ua/p_1469.htm. У  ЗДМУ функціонує спортклуб http://zsmu.edu.ua/p_877.html, 6 сучасних 
спортзалів, проводяться навчально-тренувальні заняття збірних команд ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_79.html, заходи 
художньої самодіяльності http://zsmu.edu.ua/sp_223.html. Проблемами виховання молоді  займається Рада з 
гуманітарної освіти та виховної роботи  http://zsmu.edu.ua/new_1818.html.       
          На першому занятті кожної дисципліни для здобувачів проводяться інструктажі з техніки безпеки, 
розробленими заходами щодо охорони праці, дотримання техніки безпеки, санітарних норм та правил 
протипожежної безпеки.     

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?

В Запорізькому державному медичному університеті діє «Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та 
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вченого звання у ЗДМУ». Програма поширюється на здобувачів ступеня доктора філософії, аспірантів, докторантів 
та співробітників Запорізького державного медичного університету, які запланували кандидатську або докторську 
дисертацію та працюють в університеті не менш, ніж на 0,5 ставки за основним місцем роботи, а також на здобувачів 
вченого звання доцента або професора.
На виконання цієї Програми університет бере на себе реалізацію  таких заходів: виплату надбавки до 50% до 
посадового окладу викладачам для стимулювання виконання запланованих дисертацій; виплату надбавки у розмірі 
15% до окладу викладацькому складу за проведення занять англійською мовою; виплату надбавки у розмірі 25% до 
окладу викладацькому складу за проведення занять англійською мовою і мають сертифікат С - рівня; виплату премії 
дисертантам та їх керівникам за захищені дисертації згідно з Положенням про преміювання; придбання реактивів і 
обладнання для виконання запланованих дисертацій; забезпечення виконання наукових лабораторних, фізико – 
хімічних, мікробіологічних, молекулярно–генетичних, морфологічних, патоморфологічних та експериментально–
біологічних досліджень в НМЛЦ, а також в лабораторіях УК згідно укладених двосторонніх договорів або програм; 
організацію і проведення курсів з вивчення англійської мови та підготовки до складання іспиту на рівень В2-С; 
організацію безкоштовного складання іспитів на рівень знань зі спеціальності; - забезпечення здобувачам 
можливостей для набуття мовної і загальнонаукової компетентності та універсальних навичок дослідника; оплату 
відряджень в межах України на наукові конференції, з’їзди, конгреси для виступів з доповідями згідно 
представлених програм та запрошень; забезпечення першочергового стажування здобувачів за кордоном згідно 
укладених між університетом та закордонними партнерами міжнародних договорів або згідно отриманих 
університетом грантів; оплату відряджень в межах України на курси підвищення педагогічної і професійної 
кваліфікації, на спеціалізовані науково – практичні стажування або тренінги; - безкоштовні щорічні медичні 
огляди, обстеження і лікування в Університетській клініці. 
Виплату премії за досягнуті високі наукові та педагогічні показники та виплату матеріальної допомоги, зокрема за: 
своєчасне виконання запланованої дисертації згідно з індивідуальним планом; публікації моностатей у наукових 
журналах ЗДМУ; публікації англомовних статей (моно- та у співавторстві) у наукових журналах ЗДМУ; публікації 
статті у закордонних виданнях; видання монографії; видання методичних рекомендацій з грифом МОЗ України; 
виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції за межами України; отримання патенту на винахід або 
корисну модель.
Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ (нова редакція) 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.

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)

У ЗДМУ проведено реконструкцію усіх об’єктів інфраструктури (навчальних корпусів, гуртожитків, їдалень, 
лабораторій, Університетської клініки тощо) для доступу до них маломобільних груп населення, про що свідчить 
«Технічний звіт щодо доступності маломобільних груп населення до будівель Запорізького державного медичного 
університету», шифр 10066, 2019 рік. Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» з метою створення умов для якісного обслуговування співробітниками університету осіб, що 
потребують допомоги, та забезпечення комфортності перебування їх на території університету наказом ректора від 
15 лютого 2019 року № 76/1 «Про створення волонтерської групи» було створено волонтерську групу для супроводу 
(надання допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку, іншим 
маломобільним групам населення під час перебування на території ЗДМУ. 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/rozpor_volonter_grupa_inkljuz.pdf. Корпуси та гуртожитки 
обладнані пандусами, спеціальними сан. вузлами для людей з особливими потребами. Адміністрація ЗДМУ при 
плануванні ремонту та реконструкції навчальних приміщень враховує потреби даної категорії здобувачів 
https://www.youtube.com/watch?v=Jvd6LD0S61Q.
Приклади на практиці відсутні.

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?

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій рекомендується проводити згідно положення «Про 
порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі Запорізького державного медичного університету» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf.
           Діяльність Запорізького  державного  медичного університету ґрунтується на принципі недискримінації, що 
передбачає незалежно від певних ознак:  забезпечення рівності прав та свобод осіб, повагу до гідності кожної 
людини, забезпечення рівних можливостей осіб. Кожен учасник освітнього процесу може анонімно звернутися до 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ЗДМУ Аніщенко Михайло Анатолійович, к. юр. н., 
доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоровя, медичного та фармацевтичного права, фахівець з 
питань запобігання та виявлення корупції  проводять навчання, http://zsmu.edu.ua/p_1138.html, на активний 
функціонал «Напишіть нам» http://zsmu.edu.ua/p_mail_uk.html.
У разі виявлення у зверненні щодо конфліктних ситуацій, пов’язаних з дискримінацією, ознак правопорушень, 
посадові особи ЗДМУ зобов’язані негайно повідомити ректора та звернутися до правоохоронних органів.
           Врегулювання конфліктів, пов’язаних з корупцією у ЗДМУ, здійснюється відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text, створено комісію з оцінки корупційних 
ризиків http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/antikor/200324_pkor.pdf, щорічно розробляється та впроваджується 
антикорупційна програма http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/antikor/200124_akp.pdf.
У разі притягнення працівника ЗДМУ до адміністративної, кримінальної або дисциплінарної відповідальності за 
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корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, такий працівники підлягає притягненню 
до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 У ЗДМУ створена Комісія з попередження і боротьби з булінгом http://nmv.zsmu.edu.ua/p_231.html, 
дискримінацією та сексуальними домаганням.  
На теперішній час конфліктних ситуацій не було.

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

Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_syst_vnutr_zabezp_jakost.pdf, положення «Про 
організацію опитувань щодо якості освітніх послуг здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_opytuvan_jakist.pdf,
положення «Про сектор моніторингу якості освіти» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/sistema_zvo/pologennja_pro_smjo.pdf.

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

Перегляд ОНП відбувається один раз на рік, за необхідністю частіше. Кількість зібрань проектних груп щодо 
перегляду ОНП склала 5 раз.
Порядок денний останнього перегляду (протокол № 14) про зміну складу проектної групи освітньо-наукової 
програми третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 221 «Стоматологія» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_14.pdf.
Постановлено: 
1. Затвердити новий склад проектної групи освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня 
підготовки доктора філософії спеціальності 221 «Стоматологія»:
- Возний О.В. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 
Запорізького державного медичного університету (гарант);
- Чертов С.О. – к.мед.н., доцент кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології Запорізького державного 
медичного університету;
- Міщенко О.М. – д.мед.н., доцент кафедри хірургічної та пропедевтичної стоматології Запорізького державного 
медичного університету;
- Кокарь О.О. – к.мед.н., доцент, доцент кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології Запорізького 
державного медичного університету; 
Стейкхолдери:
Шишкін М.А. – к.мед.н., доцент, декан III медичного факультету Запорізького державного медичного університету;
Гавриленко М.А. – к.мед.н., доцент, директорка КНП «Стоматологічна поліклініка №1»;
Бригадир О.С. – директорка КНП «Стоматологічна поліклініка №2»
Сальніков В.І. – аспірант спеціальності 221 «Стоматологія».
2. Рекомендувати Вченій раді ЗДМУ затвердити новий склад проектної групи освітньо-наукової програми третього 
(освітньо-наукового) рівня підготовки доктора філософії спеціальності 221 «Стоматологія».
      Це рішення обгрунтовано тим, що для покращення ОНП бажано та необхідно залучати до перегляду провідних 
стейкхолдерів.

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 вищої освіти (представники від здобувачів за спеціальністю 221 «Стоматологія») залучалися до всіх 
засідань проектних груп, заслуховувалися та були прийняті до уваги їх пропозиції та побажання. Всі протоколи 
засідань проектних груп оприлюднено за посиланням http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_132.html. 
         Наукове товариство молодих вчених та студентів ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_215.html.

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

Відповідно до положення «Про студентську раду ЗДМУ» http://zsmu.edu.ua/p_862.html студентське 
самоврядування забезпечує захист прав та інтересів здобувачів щодо задоволення їх потреб у сфері навчання. А 
саме, має право і можливість вирішувати питання навчання, побуту, захисту прав та інтересів студентства, а також 
бере участь в управлінні університетом, обговорює питання стосовно навчального процесу і може вносити свої 
пропозиції щодо перегляду ОНП (аспірант Сальніков В.І. входить до складу студради університету). 
        Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП. Думка 
аспірантів враховується при прийнятті рішень на засіданнях Вченої ради університету (аспірант Сальніков В.І. 
входить до складу Вченої Ради університету)та факультетів через анкетування та мотивування   
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http://zsmu.edu.ua/p_705.html, https://forms.gle/gE1Zfmk9AZVSLsQMA. 
Наукове товариство молодих вчених та студентів ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/p_215.html бере активну участь в житті 
університету. 

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 
якості

Під час проведення науково-практичних конференцій, методичних конференцій проходять засідання круглого 
столу з роботодавцями. В засіданнях круглих столів приймають участь гарант освітньої програми, члени проектної 
групи, здобувачі ОП та директори стоматологічних установ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/new_17.html. 
Гарант освітньо-наукової програми та члени проєктної групи приймають активну участь у роботі асоціацій 
стоматологічної спільноти. Результати цих засідань враховуються при плановому перегляді програми 
https://www.facebook.com/1732839246757521/posts/2260641343977306/?d=n, https://fb.me/e/cOglzsJRG.   
Більшість аспірантав навчаються за заочною формою і є співробітниками кафедр стоматологічного профілю, інші 
планують працювати у ЗДМУ.

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

Випускників за даною ОНП ще не було.

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?

Останнє оновлення освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії введена в дію у лютому 2021 року. За 
час використання її в освітньому процесі, здобувачами не були відмічені недоліки. Для вивчення думки здобувачів 
використовується соціологічне дослідження, шляхом анонімного та добровільного анкетування.

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 ОНП “Стоматологія” первинна. На виконання наказу МОЗ України від 24.10.2012 № 834 «Про 
навчально-методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів І – ІV рівнів 
акредитації» у ЗДМУ з 15 по 17 лютого 2016 року працювала моніторингова група в оцінюванні досвіду організації 
навчально-методичної роботи у Запорізькому державному медичному університеті, оцінка діяльності була 
позитивною. А також з 12 по 14 березня 2019 року Державна служба якості освіти України перевіряла ЗДМУ щодо 
мови навчання. Усі пропозиції були враховані, розроблений план заходів, який повною мірею реалізований 
підрозділами ЗДМУ. 
         Враховані пропозиції акредтитацій ОП «Стоматологія» другого (магістерського) рівня та «Фізична терапія, 
ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня, а саме: відбулося засідання проєктної групи ОНП «Стоматологія» і 
введено до її складу здобувача вищої освіти і представника від роботодавців 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/prot/prot_14.pdf,  а також налагоджена робота з 
потенційними роботодавцями не лише Запорізької області, а й інших регіонів України. Також враховані побажання 
щодо зарахування отриманних знань, здобутих в неформальній освіті.

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

Освітньо-накова програма підготовки докторів філософії, та зміни до неї обговорюються на засіданні Вченої ради 
Університету.
Теми дисертаційних робіт обговорюються на засіданнях кафедр, науково-плановій комісії. Після її обговорення 
направляються для затвердження на Вчену раду.
Відділом аспірантури та кафедрами створюється індивідуальний навчальний план за освітньо-науковою програмою, 
який затверджується на засіданні Вченої ради ЗДМУ.

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти проходить згідно положення «Про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/vnut_yakist/polozh_syst_vnutr_zabezp_jakost.pdf. Положення 
розроблено згідно з принципами: відповідності європейським і національним стандартам якості вищої освіти; 
автономії ЗВО, який відповідає за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; системного 
підходу, який передбачає управління якістю на всіх рівнях освітнього процесу; процесного підходу до управління; 
здійснення моніторингу якості; постійного підвищення якості; залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та 
інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості; відкритості інформації на всіх етапах забезпечення 
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якості.  
Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в університеті сприяють система електронного документообігу 
та внутрішні продукти: автоматизована система управлінння навчальним процесом (АСУ), RATOS, Moodle, онлайн 
курси на платформі EdХ.
Система запобігання та виявлення плагіату поширюється на наукові, методичні та навчальні праці усіх учасників 
освітнього процесу. Всі підготовлені до друку наукові роботи та навчальні (методичні) видання розглядаються на 
засіданнях кафедр, інших підрозділах та перевіряються на відсутність академічного плагіату.

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються наступними документами: 
- Статутом ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/sp_120.html;
- Законом України «Про вищу освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text;
- «Етичний кодекс ЗДМУ» http://zsmu.edu.ua/upload/files/ok/ok_210122_et_kodex.pdf; 
- Положення «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_zdobuvach.pdf;
- Колективний договір ЗДМУ http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf;
- Положення «Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_pidgot_npk.pdf;
- Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html;
- «Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДМУ» http://zsmu.edu.ua/upload/intext/pravila_vnut_rozp.pdf; 
- Положення «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html; 
- Положення «Про запобігання прихованого плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» 
http://nmv.zsmu.edu.ua/p_95.html;
- «Антикорупційна програма ЗДМУ» http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/antikor/200124_akp.pdf; 
- Положення «Про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/politconflikt/polozh_vreg_konfl_ZSMU.pdf.

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

Відділ аспірантури і докторантури ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_pro_viddil.html.

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

http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/nauk_programy/221stomat/onp_phd_221_stomat_2021.pdf 

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Освітньо-наукова програма у своєму складі має дисципліни обов’язкового компоненту та вибіркового компоненту. 
Вивчення дисципліни обов’язкового компоненту сформує у здобувача загальні та професійно-орієнтовані 
компетенції, забезпечать комунікативну самостійність.
Дисципліни вибіркового компоненту аспірант вільно вибирає. Це відповідає науковим інтересам здобувача, 
враховує його тематику наукового дослідження та професійну спеціалізацію.
Вивчення дисциплін вибіркового блоку 1 спрямовані на формування спеціальних компетентностей;  вибіркового 
блоку 2 - на оволодіння навичками організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами; 
вибіркового блоку 3 - на оволодіння загально-науковими компетентностями, спрямованими на формування 
професійної етики у науковій та педагогічній діяльності.
Науковий компонент передбачає наукові дослідження з проблем діагностики, лікування та профілактики 
стоматологічних захворювань. Так аспіранти окрім навчально-педагогічної практики працюють в стоматологічних 
клініках. По їх наукових розробках пов’язаних з покращенням діагностики, лікування та профілактики основних 
стоматологічних захворювань проходить реабілітація стоматологічних пацієнтів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
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Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії у своєму складі має вибіркові компоненти, що містять 
дисципліни, які здобувач вибирає сам, враховуючи тематику свого наукового дослідження. Професійна та 
практична підготовка включає дисципліни з найбільшим обсягом часу з усіх циклів підготовки (12 кредитів) і 
забезпечує повноцінну підготовку аспірантів до проведення досліджень за спеціальністю. Наукові дослідження за 
темою дисертації проводяться у наукових ліцензованих лабораторіях ЗДМУ http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_162.html, 
які оснащені найсучаснішим якісним обладнанням.
Кожен аспірант вибирає одну фахову дисципліну з першого вибіркового блоку за тематикою свого дослідження.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Освітньо-наукова програма забезпечує повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у 
ЗДМУ за спеціальністю 221 «Стоматологія» на основі положення «Про порядок проведення навчально-педагогічної 
практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/osvita/polozh_oop/polozh_navch_ped_prakt_asp.pdf.
Навчально-педагогічна практика аспіранта включає активну та пасивну складові: 
- ПАСИВНА СКЛАДОВА передбачає відвідування семінарських, практичних занять і лекцій з урахуванням 
спеціалізації кафедри та напряму наукового дослідження аспіранта, їх обговорення.       
- АКТИВНА СКЛАДОВА включає самостійне проведення аспірантами практичних занять (фрагментів занять), 
читання лекцій (або фрагментів лекцій) у контексті наукового дослідження. 
Конкретний зміст навчально-педагогічної практики аспіранта визначається кафедрою з урахуванням стажу й 
здобутого аспірантом досвіду роботи у закладі вищої освіти, науковим напрямом дослідження та безпосередніми 
завданнями кафедри.
Вивчення курсів «Філософія науки», «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі», «Основи 
академічної й педагогічної комунікації» та проходження навчально-педагогічної практики забезпечують 
опанування навичок викладацької діяльності. На вивчення цих дисциплін відводиться 9 кредитів на навчально-
педагогічну практику 4 кредита, що є достатнім для оволодіння аспірантами компетентностями пов’язаними з 
викладацькою діяльністю. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Здобувач наукового ступеня доктор філософії звітує на засіданні кафедри про виконання пошукового дослідження. 
Здобувач доповідає на науково-плановій комісії основні положення плану дисертаційної роботи. Науково-планова 
комісія рекомендує затвердити тему дисертації на Вченій раді університету. Далі тема дисертації затверджується на 
засіданні Вченої ради університету. 
Наукові дослідження аспіранти планують в рамках науково-дослідних тем кафедри терапевтичної, ортопедичної та 
дитячої стоматології і кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології. Наукові дослідження направлені на 
вивчення можливості використання біологічних маркерів в стоматології для диагностики стоматологічних 
захворювань та скринінгу єфективності лікування стоматологічних захворювань. Другий напрямок наукових 
досліджень - вивчення  динамiчнiх змiн, морфологiчних i бiомеханiчних властивостей тканин щелепно-лицевої 
областi при реабiлiтацiї хворих з адентiєю, що проходять з використанням імплантатів. Планування тем дисертацій 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_118.html.
Наукові інтереси керівників тісно пов’язані з тематикою  досліджень здобувачів. Так коло інтересів професора 
Возного О.В. співпадає з темою дисертації аспирантів Романюка В.М. та Сидоренко О.О. (Використання біологічних 
маркерів в стоматології), доцента Міщенко О.М. з темою дисертації аспіранта Максимова Д.Я., Сальнікова В.І. 
(Розробка поверхонь імплантатів для покращення остеоінтеграції).

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

В університеті діє система моральних та матеріальних заохочень згідно «Колективного договору ЗДМУ 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/koldog_2020.pdf, «Статуту ЗДМУ» 
http://zsmu.edu.ua/upload/razdel/statut_2017.pdf. Враховуючи положення «Про порядок проведення захисту 
дисертацій та присудження ступеня доктора філософії у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/polozh/polozh_proved_zahystu.pdf, у межах освітньо-наукової 
програми, для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів в університеті надаються наступні 
можливості:
- університет видає 3 фахові журнали України,  з яких «Запорізький медичний журнал» і журнал «Патологія» 
включені в базу даних WEB of Science Cor Collection. При публікуванні статей в цих журналах університет компенсує 
вартість наукових видань http://zsmu.edu.ua/new_2198.html.   
- преміювання за захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук становить 10 тис. гривень, 
кандидата наук – 7 тис. гривень; наукових керівників -  3,5 тис. гривень. Під час виконання кандидатських і 
докторських дисертацій здобувачам підвищено до 50% розміри надбавки за складність і напруженість праці.
- щорічно в університеті проводяться всеукраїнськи конференції та конгреси з міжнародною участю де аспіранти 
мають змогу обговорити результати своїх досліджень. 
- результати рейтингового оцінювання передбачають матеріальну мотивацію викладачів 
http://zsmu.edu.ua/p_685.html, http://zsmu.edu.ua/new_2204.html,  http://zsmu.edu.ua/snew_2722.html.
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Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Участь у міжнародних проектах та грантових програмах – один з пріоритетних напрямів розвитку міжнародної 
діяльності ЗДМУ. Постійно проводяться зустрічі с фахівцями з приводу де шукати гранти, як подати заявку, які 
програми обміну і підтримки науковців та студентів доступні для українських вчених і здобувачів освіти.
Доповідачі розповідають про грантові програми Демократичної комісії, Фонду розвитку ЗМІ, Горизонт 2020, а 
також про програми обміну для студентів, вчителів, викладачів, науковців та молодих фахівців 
http://zsmu.edu.ua/new_2162.html.
        Задля обміну досвідом та ознайомлення із найновітнішими тенденціями в імплантології та пластичній хірургії 
запросили професорів для читання лекції із Польщі http://zsmu.edu.ua/new_2217.html. 
         Аспіранти проходили стажування в листопаді 2018 року у м. Прага. 
https://escbm.org/ru/conferences/view/sovremennye-molekulyarno-biohimicheskie-markery-v-klinicheskoj-i-
eksperimental-noj-medicine-2018
         За проханням учасників освітньо-наукового процесу університет запрошує 17,18 червня 2021 року для читання 
лекцій професора стоматологічної школи Мехіко - Mauricio Gonzales Balut.

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники, здобувачів ступеня доктора філософії, є відповідальними науковими керівниками та 
виконавцями науково-дослідних тем кафедр стоматологічного профілю ЗДМУ. Наукові дослідження здобувачів є 
фрагментами науково-дослідних тем кафедр.
Результати наукових досліджень широко висвітлюються у тезах, статтях у фахових і міжнародних журналах та 
обговорюються на конференціях різніх рівнів. 
Університет видає 3 фахові журнали України (категорія А), з яких «Запорізький медичний журнал» і журнал 
«Патологія» включені в базу даних WEB of Science Cor Collection. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Головним нормативними документами, що регулюють питання дотримання академічної доброчесності у науковій 
діяльності наукових керівників та аспірантів є: 
Положення «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_akadem_dobroch_ZSMU.pdf.
Положення «Про запобігання прихованому плагіату в наукових і навчальних виданнях ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/polozh_zapobig_pryhov_plagiatu.pdf.
Заповнення «Декларації про дотримання академічної доброчесності»  
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/deklar_pro_dobr.pdf.
«Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання у ЗДМУ» 
http://aspdoc.zsmu.edu.ua/upload/files/doslid/akademdobro/progr_pidtrymk_zdobuvach_nauk_stup.pdf.
В програмі передбачені курси за вибором «Основи академічної доброчесності» і «Основи наукової та професійної 
етики» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_140.html, що входять до третього вибіркового блоку.
Всі кількісні розрахунки з наукових досліджень виконуються в закупленій університетом ліцензованій програмі 
«Statistica, версія 13». 
За порушення принципів академічної доброчесності педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники 
притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Наукові роботи, в яких відображаються результати досліджень, монографії та навчальні посібники проходять 
перевірку на наявність плагіату. При наявності факту порушення академічної доброчесності передбачені заходи, 
зазначені в п.п. 1.7, 1.8 положення «Про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних 
працівників у ЗДМУ» http://aspdoc.zsmu.edu.ua/p_117.html. 
Для виключення можливості здійснення факту порушення академічної доброчесності активну участь приймають 
фахівці наукової бібліотеки, навчального відділу університету, шляхом аналізу наукових та навчально-методичних 
праць співробітників університету.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньо-професійної програми: 
- Освітньо-наукова підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 221 «Стоматологія»; 
- проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або кількох наукових керівників;
- наукова компетентність та професіоналізм групи забезпечення ОП;
- забезпечення навчального процесу на високому матеріально-технічному рівні;
- залучення провідних фахівців з практики до реалізації освітного процесу;
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- залучення широкого кола стейкхолдерів для удосконалення ОП;
- довгострокове партнерство з провідними стоматологічними школами за рахунок проведення Всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, майстер класів;
- використання для навчального процесу обладнання для наукових досліджень та стоматологічних тренінгових 
центрів;
- внутрішній аудит якості навчання за ОП;
- контроль за якістю самостійної роботи здобувачів;
Слабкі сторони освітньо-професійної програми: 
- недостатній рівень активності міжнародної діяльності.  

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

Перспективами розвитку освітньо-наукової програми є впровадження сучасних інформаційних технологій в 
освітній процес. 
           Оснащення клінічних баз кафедр сучасним обладнанням для діагностики, профілактики та лікування 
стоматологічних захворювань та придбання обладнання для проведення наукових досліджень.
Впровадження заходів щодо максимального мотивування викладачів, здобувачів для активної участі у міжнародних 
та всеукраїнських конференціях, участь у міжнародних проєктах та стажуваннях, що дозволить підвищити їх 
кваліфікацію. 

 

 
          
  

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:

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: Колесник Юрій Михайлович

Дата: 09.06.2021 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

ОК 1. Філософія науки навчальна 
дисципліна

syl_filosof_nauk.pdf WnDAKz9EPK6sesu5
R7TRreKe0pDB+Vn

h3AtWQ/Nl2wg=

Ноутбук ASUS Х540 LCD дисплей 
LG 49SE3B LCD дисплей:LG 
47WL10 БФП А4 ч/б Samsung SCX-
4650N Дисплей LCD LG49LV340C 
Дисплей Samsung 65" Компьютер 
R-LINE Компьютер АТХ 400W 
МОЕП Мережева камера AXIS 
P1375 з РоЕ-адаптером TP-Link 
TLPOE150S Навчальний 
комп"ютерний комплекс 
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт. 
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Of ice Веб-камера 
LOGITECH Brio 4K Ultra HD Pro 
Комп’ютер офісний Impression P+ 
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n Дошка учнівська 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B 
Монітор LG 19M37A-B Монитор 
LG 21,5" 22МР58 Роутер Mikro Tik 
RouterBOARD Роутер Wi-Fi 
Mikrotik RouterBOARD Екран 
проекційний Мультимедійне 
забезпечення для проведення 
лекцій

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

навчальна 
дисципліна

syl_osn_biostatystyk
.pdf

AQJLOkjQo9nxmfeie
9inOZhD90P0Kzu27

ROTk4u6Q/g=

LCD дисплей LG – 5 шт. Апарат 
Амплипульс Апарат Іскра 
Апарат Полюс Апарат УВЧ 
Апарат лаз.терапії Аудиометр 
БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi з кабелем USB 
Диоптриметр Комп`ютер 
викладача Impression P+ - 4 шт. 
Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4 
Комплект апаратури для 
вимірювання електричних 
сигналів Компьютер АТХ 400W 
МОЕП – 2 шт. Магнітний 
стимулятор Нейро МС Ноутбук 
ASUS X540 Ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-15 Ноутбук Samsung 
R519-XA03UA Осциллограф 
DS1062СА ПК ROMA PC/CPU 
INTEL Pentium Персональний 
комп"ютер "FryLine" 
Реоперетворювач РГ-03 
Рефрактометр – 2 шт. 
Сахариметр – 2 шт. Сервер АТХ 
550W+ S1200BTL Ел.кардиограф – 
2 шт. Ел.кардиостим. – 2 шт. 
Прилади та інструменти 
навігаційні, метерологічні, 
геофізичні 
(акселерометри)АНС114-08 – 2 
шт. Дошка учнівська – 6 шт. 
Принтер Samsung ML-2165 
Принтер Xerox Phaser 3140 
Принтер А4 НР LJ Pro M102w з 
Wi-Fi з кабелем USB Точка 
доступу RouterBoard 
Мультимедійне забезпечення для 
проведення лекцій Комп’ютерний 
клас для тестування

ОК 3. Технологія 
планування, 

навчальна 
дисципліна

syl_tehnolog_planuv
an.pdf

XcU/0lF8AbKuluLs+
omG/13c++8yp6Xfd

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB Дисплей LCD 



виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

oN6uMRIuS4= LG55LV340C Ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-15 Ноутбук НР 6720s 
Compag Cel540 ПК ROMA PC/CPU 
INTEL Pentium ПК Ferro Of ice 
Цифровой копир-принтер Xerox 
Веб-камера Logitech HD С270 
Дошка аудиторна Інформаційний 
стенд Монітор 18.5" LG 19M44A-
B Монітор LG 19M37A-B Роутер 
Wi-Fi Mikrotik RouterBOARD 
RB952Ui-5ac2nD Мультимедійне 
забезпечення для проведення 
лекцій

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

навчальна 
дисципліна

syl_inoz_mova.pdf 4HWf3HBCfZeHOvg
0ILDitRrZKnC+oeqL

ojO+YU0ZZ0w=

БФП А4 ч/б Samsung SCX-4650N 
Дисплей LCD LG55LV340C 
Комплекс навчальний 
"Impression" Компьютер АТХ 
400W МОЕП Лазерный принтер 
HP Laser Ноутбук Acer Aspire 5 
A515-54G ПК ROMA PC/CPU 
INTEL Pentium ПК Roma PC ПК 
Ferro Of ice Комп’ютер офісний 
Impression P+ Інтерактивна 
панель EdPro Touch ETP75U52568 
БФП CANON i-SENSYS MF237W – 
2 шт. Ноутбук Lenovo IdeaPad 
320-15 Принтер Xerox Phaser 3140

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_hir_stomat
.pdf

Qzmr0G/xNc04BaX7
Puw0Dvd4SiwyqyHr

nZT0vd+aSuI=

Автоклав ГК-20
Ноутбук ASUS Х540 15,6" / 
1366х768/CPU Intel Pentium № 
37хх
Бормашина БМС 21(аппаратура 
стоматологическая)
Комбинированное устройство 
Samsung SCX-
3205(16стр/мин,масштаб 50-
200%,1200*1200 т/д,24бит,USB 
2.0, 5000стр/мес)SCX-3205/XEV
Компресор TORNADO - 70
Кондиціонер GREE GWH09NА-
K3NNB1A
Набір вказівників для імплантів 
та коронок
Набір для видалення імплантів 
та гвинтів
Набір для видалення гвинтів 
простий
Набір для збору кістки
Набір для крестального доступу 
до синусу
Набір для латерального та 
крестального доступу до синусу
Набір римерів для закритого 
синусу
Набір римерів для латерального 
доступу до синусу
Набір розширювачів кісткових
Набір триметрів для різців та 
перегородки
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
ПК Roma PC (Комп’ютер офісний 
INTEL)
ПК Roma PC Celeron Dual-Core 
E1500/RAM DDR2 1GB/HDD 
320Gb/multi/mb 
iG31/Kb/mouse/Монитор LG 20 
W2043S
Прилад для вимірювання 
стабільності імпланту Anychесk
Сервер Roma Server Core 2 Quad 
Q9400/RAM DDR2 4Gb/HDD 
500Gb/MULTI/MB 
iQ45/Kb/mouse/Монитор LG 20 
W2043S
Система ультразвукова 
хірургічна Ultrasurgery LED
Фізиодиспенсер Bien Air Chiropro 



L+ наконечник СА 20:1L
Високочастотний генератор
Камера для зберігання 
стерильних виробів "Панмед 1Б" -
з металічним сектором, 
пересувна
Камера для зберігання 
стерильних виробів "Панмед 1Б" -
з металічним сектором, 
пересувна
Компресор безмасл на 1уст. з 
шафою Tornado-70
Нак-к 540 АМ4Р Yoshida
Нак-к угловой ЕС-30 BL кнопочн 
фикс
Стомат. установка Granum 
TS6830+нижняя подача
Стоматологічна установка 
Granum TS-8830
Тренувальний артикулятор з 
терапевтичними щелепами та 
змінними комплектами зубів
Фізіодіспенсер X-Cube

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_ortoped_st
omat.pdf

LTL6D05oSEcFuXPb
2iH8MjMto5DjM+e8

EcXAXi6+hqs=

Артикулятор+паралеллометр 
Artiglio
Пароструминний апарат – 1
Вакуумний змішувач 
GP/92/4,ОМЕС 
Пиндекс-машина FOX.88/1/OCC 
OMEC
Верстат для обработки моделей 
ОМЕС
Стоматологічний вакуумный 
формувач MOLE 97,OMEC
Пневмодолото Ultra-Form
ПД 1,0 аверон.
Багатофункціональний пристрій 
Комбінований пристрій Samsung 
SCX-3205(16стр/мин,масштаб 
50-200%,1200*1200
т/д,24бит,USB 2.0,
5000стр/мес)SCX-
3205/XEV
Принтер лазерний – 2. XEROX 
Phaser 3124(18стор/хв,1200*600 
т/д,USB 
2.0,10000стор/міс)100N02703
Принтер А4 HP LJP1102 CE651A 
(до 600х600 dpi (до 1200х1200 dpi 
с технологией HP FastRes 1200), 
60-163 г/м2, Windows, Mac OS X, 
GNU/Linux, USB 2.0, 350 (Ш), 235 
(Г), 195 (В) мм, 6,28 кг
Ноутбук ASUS. Sub 8ch GbLAN 
Pentium DualCore G620 2.6GHz 
1Gb DDR3 250Gb 16Mb DVD+RW
 PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
X540 15,6”/ 1366x768 / CPU Intel 
Pentium N37xx / RAM 4Gb / HDD 
750Gb / DVDRW / Windows 10 Pro 
Модельні зуби з кореневими 
каналами, з гвинтами, підходять 
для моделі AG-3, виконані з 
прозорого пластика з червоною 
пульпою і коронкою кольору 
"слонової кістки" для предклініче- 
ських занять в кореневих каналах 
і каріозних порожнинах верх 21, 
24, 26 низ 46.
Демонстраційна модель черепа 
класу «люкс», 10 частин   Звід 
черепа знімний. Підстава черепа 
сагиттально розділяється 
посередині. Модель відрізняється 
відкидним пристроєм деяких 
частин, що дозволяє їх 
відкривати, щоб побачити 
внутрішню будову.



• Кость над лобової пазухою, 
перпендикулярну пластину і 
сошник можна відкривати для 
огляду бічний носової стінки і 
пазухи клиноподібної кістки.
• Ліва скронева кістка 
знімається і відгинається в 
області барабанної перетинки.
• Верхня і нижня щелепи 
відкриваються, щоб оголити 
альвеолярні нерви.
• Права скронева кістка 
відкривається, що дозволяє 
побачити сигмовидную
пазуху, канал лицьового нерва і 
півкруглі канали.
• Кришка з правого боку 
верхньощелепної пазухи і права 
половина нижньої щелепи 
відкидаються і дають 
можливість побачити коріння 
малих і великих корінних зубів 
нижньої щелепи.
Ця модель черепа представляє 
особливий інтерес для 
стоматологів,
завдяки можливості змикання 
щелеп, а також окремого витягу 
та вставки кожного зуба. 28 × 23 
× 19 см; 1,5 кг
В цієї деталізованої моделі 
черепа людини нижня щелепа 
відкрита для показу коренів 
зубів, каналів і нервов. Кості 
черепа і складові частини кісток 
пронумеровані. Черепні шви, 
поверхневі кровоносні судини і 
вени виділені кольором. 0.684 kg, 
20 x 13.5 x 15.5 cm
Збільшена в 10 разів модель зубів 
зі знімним бічним різцем, іклом, 
першим премоляром, мостом зі 
штучного першого моляра з 
коронкою золотого кольору і 
другого моляра. Всі відповідні 
морфологічні структури зубів 
марковані. Набір «Морфологія 
зуба» поставляється на прозорій
підставці у формі щелепи. 
додається супровідна карта 
англійською мовою. 70 × 25 × 15 
см; 2,1 кг
Виливки з натуральних зразків; 4 
комплекти половин верхньої і 
нижньої щелеп представляють 4 
різних стадії розвитку: 
новонароджений,  дитина прибл. 
п'яти років, дитина прибл. 
дев'яти років,молода людина. 
33 × 10 × 20 см; 0,50 кг
Для поглибленого вивчення 
оголені
коріння зубів, губчастий шар, 
судини і нерви. Нижня щелепа 
рухлива.
Поставляється на підставці.
16 × 12 × 13 см; 0,91 кг
Модель моляра показує верхній 
моляр з трьома країнами; 
Модель розділена на 5 частин. 
Представлено подовжній 
перетин через коронку, два 
кореня і пульпових порожнину. 
Пульпа моделі гігантського 
моляра знімається, модель має 
три вставки, що зображують 
різні стадії розвитку порожнини. 
Поставляється на стійці.
24 × 12 × 13 см; 1,5 кг
Матеріали поверхні дошки: 
металополімер, профіль - 



алюмінієвий. Вага - 4,6 кг. 
Маркерна дошка має зносостійку 
поверхню, посилений металевий 
каркас; Дошка легко монтується 
на всі типи поверхонь: 
гіпсокартон, бетон, цегла, панелі 
і т.д. Комплектація: дошка, 
полку для маркерів і губки, 
монтажний комплект і схема, 
техпаспорт.
Апарат для визначення 
життєздатності пульпи 
шляхом електростимуляції. Під 
час проведення процедури ток 
стимулює нерв всередині зуба, в 
результаті чого пацієнт 
відчуває різкий біль. Завдяки 
проведеним дослідженням стало 
можливим визначити реакцію 
пульпи шляхом її стимуляції за 
порогом чутливості, що дозволяє  
встановити стан нерва пульпи. 
Таким чином, апарат забезпечує 
високоефективне визначення 
життєздатності пульпи
1 .СТОМАТОЛОГІЧНИЙ СТІЛ.
Виконаний з найсучасніших 
матеріалів, стіл для навчального 
робочого місця дозволяє 
максимально використати 
простір аудиторії та 
функціонально озлоблений всіма 
необхідними атрибутами для 
підключення манекену, 
компресору та системи 
освітлення. Кам'яна стільниця 
найбільш надійний та 
ефективний матеріал для 
довготривалої експлуатації. 
Виробником конструктивно 
передбачені борти на бокових та 
задніх частинах та вже готові 
отвори для закріплення 
освітлювача, прокладки кабелів 
(з заглушками) та розміщення 
блоку розетки. Секційно стіл 
розділений на компресорний 
відсік, кабельний відсік, 
комп'ютерний відсік (кожна з 
яких закривається дверцятами) 
та полицю для клавіатури
Стільниця: 1200x600 мм,
Борти: задня та бокові частини.
Габаритні розміри столу: 
1200x600x750 мм.
2.LED0СВІТИЛЬНИК 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ.
яскравістю 2200 Lux, який не 
залишає тіні під час роботи - 
сучасний прилад, спеціально 
розроблений для зручності 
стоматологів. Нова система без 
дотикового сенсорного керування 
- безпечна, надійна та гігієнічна. 
Просто перекривайте потік 
світла до керуючого сенсору, 
вмикайте та керуйте 
освітленням LED лампи.
Бормашина BMS 21, ДПР 42
Плавне регулювання швидкості 0 
до 20000 оборотів в хвилину, 
реверс, педаль, 1 захисний 
запобіжник, мотор ДПР 42-Н1-
02, наконечник НПМС-40р
Металлокаркас с полимерно-
порошковым покрытием; 
столешница(МДФ) с химически-
стойким пластиковым покры. 
Размеры (длина x глубина x 
высота): 1200x1500x1350 мм
Тренажер для проведення 



місцевої анестезії  призначений 
для практичних засіб навчання 
для студентів стоматологів, які 
практикують ін’єкції оральної 
анестезії. Принцип роботи - 
контактні датчики
Тренажер для проведення 
місцевої анестезії – 11 шт.
Максимальний рівень оклюзії, 
мм -45 
Потреба у живленні  - так
Матеріали кріплення - сталь
Матеріал ясен - спеціальний 
еластичний состав, стійкий до 
проколів
Можливість заміни ясен  - так, 
часткова
Кількість зубів тренажеру - 
анатомічно вірно розташовані 
32
Сигналізатор - компактний, 
автономний
Позицій сигналізатора - 2, світло 
та світло-зумер
Шарнірна стійка  - нержавіюча 
сталь
Висота стійки, мм  - 160
Товщина перерізу, мм - 14
Тип кріплення до стільниць - 
зажимна струбцина
Тип рухомих з'єднань - 360 град, 
кінематична пара (шарнір)
Головка кріплення - уніфікована, 
із стандартними отворами
900 Х 220 Х 500 мм, вес  товара в 
упаковке — 15,7 кг,  чистый вес 
товара — 13,1 кг
Стоматологічний тренажер є 
модель голови людини з торсом і 
плечима, для можливості 
розміщення та фіксації в 
стоматологічному кріслі. 
Стоматологічний тренажер 
включає в себе:  Модель голови 
людини з торсом і плечима з 
вбудованим регульованим 
артикулятором, що відтворює 
всі анатомічні руху нижньої 
щелепи, з можливістю 
регулювання по висоті для 
установки різних моделей щелеп.
Денто-модель верхньої і нижньої 
щелеп в стабільній оклюзії ЧВН-
32, анатомічно відповідна 
зубощелепної апарату дорослого 
пацієнта. Змикання реалізовано 
в стабільній оклюзії, з 
комплектом з 32 модельних зубів. 
Всі зуби знімні і фіксуються за 
допомогою гвинтів.
Характерною особливістю є 
повна відповідність природним 
зубам, що включає в себе:
- будова міжзубних проміжків;
- будова пришеечной області 
коренів;
- будова жувальних поверхонь і 
коронок;
- будова ясна і неба;
- будова фронтальних зубів.
Автоклав ГК-20. Компрессор 
TORNADO-70. Світильник 
безтіньовий СРП 36-4. Камера 
для зберігання стерильних 
виробів «Панмед  
1С».Багатофункціональний 
пристрій – 3. Epson L362 (ч/б-33 
стор/хв, цв-15 стор/хв, фото 
10х15 см - 69 сек,, USB 2.0) 
С11СЕ55401
CANON i-SENSYS MF237W



Samsung SCX-4220
Принтер лазерний A4 - 2
Canon i-SENSYS LBP-6030B 
(18стор/хв,600х600 dpi,USB,до 
5000 стор/мiс,Black) 8468B006
Комп’ютер R-LINE – 3’, 
Комп’ютер АТХ – 1, ПК ROMA – 1.
XEROX Phaser 
3140(18стор/хв,1200*600 
т/д,USB 
2.0,10000стор/міс)100N02703
з процесором Intel PDC E5400 w/F
з процесором Intel Pentium G620/ 
АТХ 400W МОЕП RIM2000 H61 
DVI D-Sub 8ch GbLAN Pentium 
DualCore G620 2.6GHz 1Gb DDR3 
250Gb 16Mb DVD+RW
 PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
X540 15,6”/ 1366x768 / CPU Intel 
Pentium N37xx / RAM 4Gb / HDD 
750Gb / DVDRW / Windows 10 Pro 
 IdeaPad 320-15 ISK Экран 15.6" 
(1920х1080) Full HD/Intel Core i3-
6006U (2.0ГГц) / RAM 4ГБ/ SSD 
256 ГБ/ Intel HD Graphics 520/
49SE3B з діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500
навісного типу на 
електромеханічному кріслі з 
можливим розміщенням 5 
інструментів та нижнім 
підводом шлангів GRANUM
ANTHOS A3 Continental  
 з верхнім підводом інструментів 
SIGER U200S 
 с верхнім підводом 
інструментов SiGER U200S с 
комплектом стоматологічних 
інструментів:(турбіна Pana-
Max-TU;Кон
Ноутбук ASUS – 2, ноутбук 
Lenovo – 3.
LCD дисплей LG SANDMAN 
FUNURA 
Стоматологічна установка - 11
Для лікування захворювань 
пародонту  Master Piezon 
Апарат повітряної абразії - 1
для зняття зубних відкладень 
Profi-Mate 
Апарат комби для зняття м’яких 
та твердих зубних відкладень - 1
постійного струму Yoshida Dent 
Navi
Інструмент профілактичний - 1
CSN RX2 HP
Рентгенологічна установка - 1
Радіовізіограф - 1
Цифровий панорамний 
рентгенологічний апарат - 1
Автоклав - 1
Пристрій для обтурації 
кореневих каналів - 1
Система світла LED – 2
Лазер стоматологічний - 1
Інтраоральна відеокамера – 1
Стіл робочий – 2
Стілець учнівський – 10
Стілець роскладний – 30
Стілець м’який  з підставкою 
учнівською – 5

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

навчальна 
дисципліна

syl_such_terap_sto
mat.pdf
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W8Phdic7SckpmJKb

zHqvq9/44PM=

LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500
LCD дисплей:LG 47WL10 47"IPS 
Widescreen Full 
HD,VGA,HDMI,DVI,LAN,USB,24/7/
365,Акустична система LG SP-



2000 у компл.
LCD дисплей:LG 55LS33A-5DC 
55*IPS,Widescreen Full 
HD,VGA,HDMI,LAN,USB,Акустич
на система LG SP-2000 у компл.
Автоклав полуавтоматический 
класа "N" Tuttnauer,19 I
Апарат для аксіографії 
Freecorder BlueFox2.0
Апарат для вимірювання у ком-
ті з датчиком та 
документацією Pa-on
Аппарат воздушной абразии 
SANDMAN FUNURA
Аппарат для пайки та сварки 
металу
Аппарат комби для снятия мягк 
и тверд зуб отложений,леч 
пародонт захвор Master Piezon
Артикулятор+паралеллометр 
Artiglio
Бінокулярний збільшувач ECMG-
2.5x-LD ErgonoptiX мікро Галілея 
з освітлювачем D-Light Duo
Бінокуляри з інтегрованними 
лінзами збільшення 2.7 Opt-on
БФП Samsung SCX-4220
Вакуумный смеситель 
FOX.88/1/OCC OMEC
Верстат для моделей УЗР 
2,0+диск 100мм
Встроенный пьезоэлектрический 
скейлер EMS
Гидропрес,РІ/88,ОМЕС
Дисплей LCD(телевізор) 
LG43LV340C в комплекті з 
фіксованим настінним 
кріпленням – 2 од.
Инструмент профилактический 
для снятия зубных отложений 
Profi-Mate
Интраоральная видеокамера 
ANTHOS
Камера для сохранения  
стерильного инструмента 
ПАНМЕД-1 с метал.сектором
Комплект артикуляторів SAM 3, 
MPS для системи з магнітною 
фіксацією
Компресор VFL-50-8 атм. 2,2 
кВт, вхід: 420 л/хв., рес-р 50л 
FORTE
Комп’ютер R-LINE с процессором 
Intel PDC E5400 w/F
Комп’ютер АТХ 400W МОЕП 
RIM2000 H61 DVI D-Sub 8ch 
GbLAN Pentium DualCore G620 
2.6GHz 1Gb DDR3 250Gb 16Mb 
DVD+RW
Лазер стоматолог диодный 
хирургический Elexxion Claros Pico
Мікроскоп EXTARO 300
Ноутбук ASUS X540 15,6”/ 
1366x768 / CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / HDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
Пароструйный 
аппарат,GP/92/4,ОМЕС
Пескоструйный аппарат ОМЕС
Портативный апекс локатор 
"Bingo-1020"
Пристрій стоматологічний 
Bausch OccluSense
Радіовізиограф CSN RX2 HP
Рентгеновская установка 
постоянного тока Yoshida Dent 
Navi
Светодиодный фото 



полимеризатор D 2000
Система рентгенівська X-MIND 
TRIUM пантомографічна з3D 
томографією, з панеллю 
управління справа
Стоматологічна установка 
навісного типу на 
електромеханічному кріслі з 
можливим розміщенням 5 
інструментів та нижнім 
підводом шлангів GRANUM TS 
6830 з компресором GRANUM 100
Стоматологічна установка 
ANTHOS A3 Continental
Стоматологічна установка с 
верхним подводом инструментов 
SIGER U200S
Стоматологічна установка с 
верхним подводом инструментов 
SiGER U200S с комплектом 
стоматологических 
инструментов:(турбина Pana-
Max-TU;Концевик угловой ВВ-
ЕС;Концевик прямой 110D)
Стоматологічна установка с 
нижним подводом инструментов 
SIGER U200Х
Стоматологічний вакумний 
формувач Ultra-Form
Установка стоматологічна SS-
KISS (EC EC_KICC)
Устройство для обтурації 
кореневих каналів Obtura III Max
Цифрова фотокамера дзеркальна 
Nikon D5600+AF-P 18-140+ 
об"єктив Nikon 40mm f/2.8G ED 
AF-S DX Micro Nikkor
Цифровой панорамный ренген 
апарат цефалостатом Yoshida 
Panaura 18S
Фізіодіспенсер X-Cube
Багатофункціональний пристрій 
Epson L362 (ч/б-33 стр/мин, цв-
15 стр/мин, фото 10х15 см - 69 
сек,, USB 2.0) С11СЕ55401

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

навчальна 
дисципліна
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LCD дисплей LG 49SE3B з 
діагоналлю 49 дюймів з 
акустичною системою SP-500
LCD дисплей:LG 47WL10 47"IPS 
Widescreen Full 
HD,VGA,HDMI,DVI,LAN,USB,24/7/
365,Акустична система LG SP-
2000 у компл.
LCD дисплей:LG 55LS33A-5DC 
55*IPS,Widescreen Full 
HD,VGA,HDMI,LAN,USB,Акустич
на система LG SP-2000 у компл.
Автоклав полуавтоматический 
класа "N" Tuttnauer,19 I
Апарат для аксіографії 
Freecorder BlueFox2.0
Апарат для вимірювання у ком-
ті з датчиком та 
документацією Pa-on
Аппарат воздушной абразии 
SANDMAN FUNURA
Аппарат для пайки та сварки 
металу
Аппарат комби для снятия мягк 
и тверд зуб отложений,леч 
пародонт захвор Master Piezon
Артикулятор+паралеллометр 
Artiglio
Бінокулярний збільшувач ECMG-
2.5x-LD ErgonoptiX мікро Галілея 
з освітлювачем D-Light Duo
Бінокуляри з інтегрованними 
лінзами збільшення 2.7 Opt-on
БФП Samsung SCX-4220
Вакуумный смеситель 



FOX.88/1/OCC OMEC
Верстат для моделей УЗР 
2,0+диск 100мм
Встроенный пьезоэлектрический 
скейлер EMS
Гидропрес,РІ/88,ОМЕС
Дисплей LCD(телевізор) 
LG43LV340C в комплекті з 
фіксованим настінним 
кріпленням – 2 од.
Инструмент профилактический 
для снятия зубных отложений 
Profi-Mate
Интраоральная видеокамера 
ANTHOS
Камера для сохранения  
стерильного инструмента 
ПАНМЕД-1 с метал.сектором
Комплект артикуляторів SAM 3, 
MPS для системи з магнітною 
фіксацією
Компресор VFL-50-8 атм. 2,2 
кВт, вхід: 420 л/хв., рес-р 50л 
FORTE
Комп’ютер R-LINE с процессором 
Intel PDC E5400 w/F
Комп’ютер АТХ 400W МОЕП 
RIM2000 H61 DVI D-Sub 8ch 
GbLAN Pentium DualCore G620 
2.6GHz 1Gb DDR3 250Gb 16Mb 
DVD+RW
Лазер стоматолог диодный 
хирургический Elexxion Claros Pico
Мікроскоп EXTARO 300
Ноутбук ASUS X540 15,6”/ 
1366x768 / CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / HDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
Пароструйный 
аппарат,GP/92/4,ОМЕС
Пескоструйный аппарат ОМЕС
Портативный апекс локатор 
"Bingo-1020"
Пристрій стоматологічний 
Bausch OccluSense
Радіовізиограф CSN RX2 HP
Рентгеновская установка 
постоянного тока Yoshida Dent 
Navi
Светодиодный фото 
полимеризатор D 2000
Система рентгенівська X-MIND 
TRIUM пантомографічна з3D 
томографією, з панеллю 
управління справа
Стоматологічна установка 
навісного типу на 
електромеханічному кріслі з 
можливим розміщенням 5 
інструментів та нижнім 
підводом шлангів GRANUM TS 
6830 з компресором GRANUM 100
Стоматологічна установка 
ANTHOS A3 Continental
Стоматологічна установка с 
верхним подводом инструментов 
SIGER U200S
Стоматологічна установка с 
верхним подводом инструментов 
SiGER U200S с комплектом 
стоматологических 
инструментов:(турбина Pana-
Max-TU;Концевик угловой ВВ-
ЕС;Концевик прямой 110D)
Стоматологічна установка с 
нижним подводом инструментов 
SIGER U200Х
Стоматологічний вакумний 



формувач Ultra-Form
Установка стоматологічна SS-
KISS (EC EC_KICC)
Устройство для обтурації 
кореневих каналів Obtura III Max
Цифрова фотокамера дзеркальна 
Nikon D5600+AF-P 18-140+ 
об"єктив Nikon 40mm f/2.8G ED 
AF-S DX Micro Nikkor
Цифровой панорамный ренген 
апарат цефалостатом Yoshida 
Panaura 18S
Фізіодіспенсер X-Cube
Багатофункціональний пристрій 
Epson L362 (ч/б-33 стр/мин, цв-
15 стр/мин, фото 10х15 см - 69 
сек,, USB 2.0) С11СЕ55401
Автоклав ГК-20
Ноутбук ASUS Х540 15,6" / 
1366х768/CPU Intel Pentium № 
37хх
Бормашина БМС 21(аппаратура 
стоматологическая)
Комбинированное устройство 
Samsung SCX-
3205(16стр/мин,масштаб 50-
200%,1200*1200 т/д,24бит,USB 
2.0, 5000стр/мес)SCX-3205/XEV
Компресор TORNADO - 70
Кондиціонер GREE GWH09NА-
K3NNB1A
Набір вказівників для імплантів 
та коронок
Набір для видалення імплантів 
та гвинтів
Набір для видалення гвинтів 
простий
Набір для збору кістки
Набір для крестального доступу 
до синусу
Набір для латерального та 
крестального доступу до синусу
Набір римерів для закритого 
синусу
Набір римерів для латерального 
доступу до синусу
Набір розширювачів кісткових
Набір триметрів для різців та 
перегородки
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse
ПК Roma PC (Комп’ютер офісний 
INTEL)
ПК Roma PC Celeron Dual-Core 
E1500/RAM DDR2 1GB/HDD 
320Gb/multi/mb 
iG31/Kb/mouse/Монитор LG 20 
W2043S
Прилад для вимірювання 
стабільності імпланту Anychесk
Сервер Roma Server Core 2 Quad 
Q9400/RAM DDR2 4Gb/HDD 
500Gb/MULTI/MB 
iQ45/Kb/mouse/Монитор LG 20 
W2043S
Система ультразвукова 
хірургічна Ultrasurgery LED
Фізиодиспенсер Bien Air Chiropro 
L+ наконечник СА 20:1L
Високочастотний генератор
Камера для зберігання 
стерильних виробів "Панмед 1Б" -
з металічним сектором, 
пересувна
Камера для зберігання 
стерильних виробів "Панмед 1Б" -
з металічним сектором, 
пересувна
Компресор безмасл на 1уст. з 
шафою Tornado-70



Нак-к 540 АМ4Р Yoshida
Нак-к угловой ЕС-30 BL кнопочн 
фикс
Стомат. установка Granum 
TS6830+нижняя подача
Стоматологічна установка 
Granum TS-8830
Тренувальний артикулятор з 
терапевтичними щелепами та 
змінними комплектами зубів
Фізіодіспенсер X-Cube

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

навчальна 
дисципліна

syl_osn_pedagogiky
.pdf

V09AVpTNtp5oMFy
0QukEh/OZ3iYACvY

GSB6CVXgTfWg=

Ноутбук ASUS X540 15,6”/ 
1366x768 / CPU Intel Pentium 
N37xx / RAM 4Gb / HDD 750Gb / 
DVDRW / Windows 10 Pro 
Ноутбук Samsung R519-XA03UA 
Сервер АТХ 550W+ S1200BTL 
6*SATA RAID 2*GbLAN Xeon 
E1220 2*2Gb DDR3 ECC 2*HDD 
SATA 500Gb 7.2K DVD+RW ПК 
"RОМА PC" Celeron D330/Ram ПК 
ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
G3250/2xRAM DDR3 2 Gb/MB 
H81/Midi ATX 400W/Key/Mouse 
Комп`ютер викладача Impression 
P+,у складі: Процесор Intel Core 
i3-7100 3,9 GHz Материнська 
плата GIGABYTE GA-H110MS2PV 
Оперативна пам"ять DDR4 4Gb 
Samsung Жорсткий диск SSD 
SATAIII об"єм 256Gb CRUCIAL 
Оптичний пристрій LG 
SuperMulti Компьютер офісний: 
Компьютер АТХ 400W МОЕП 
RIM2000 H61 DVI D-Sub 8ch 
GbLAN Pentium DualCore G620 
2.6GHz 1Gb DDR3 250Gb 16Mb 
DVD+RW Комплекс 
електронейроміографічний 
комп'ютерний М-TEST 4 
Осциллограф DS1062СА фирмы 
Rigol. Осциллограф C1-69 LCD 
дисплей LG 55SE3B з діагоналлю 
55 дюймів з акустичною 
системою SP-500. Монітор 
Samsung SyncMaster. ЛОМО 
Магнітний стимулятор Нейро 
МС. Плазмовий телевізор 
PANASONIC 42PV45 ДБЖ Eaton 
NV 1000H(ENV1000H). 
Реопреобразувач - 1РГ-03 LCD 
дисплей LG 55LV340S з 
фіксованим настінним 
кріпленням Принтер Samsung 
ML-2165. Принтер Xerox Phaser 
3140 A4, 18 стр/мин 1200*600 
т/д, 8Мб,USB 2.0

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_pe
d_komunik.pdf

Uq6wmymDIZFFWD
tgv7AEDeNBw1VN7e

Hfondk4QYQu7c=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB Дисплей LCD 
LG55LV340C Ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-15 Ноутбук НР 6720s 
Compag Cel540 ПК ROMA PC/CPU 
INTEL Pentium ПК Ferro Of ice 
Цифровой копир-принтер Xerox 
Веб-камера Logitech HD С270 
Дошка аудиторна Інформаційний 
стенд Монітор 18.5" LG 19M44A-
B Монітор LG 19M37A-B Роутер 
Wi-Fi Mikrotik RouterBOARD 
RB952Ui-5ac2nD Мультимедійне 
забезпечення для проведення 
лекцій

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

навчальна 
дисципліна

syl_osn_akadem_do
broch.pdf

EtGDXJK9/y9MAXN
6UxEe6+v5yPhyyhIY

F1iE8qSp9VM=

БФП А4 ч/б НР LJ Pro M227fdw з 
Wi-Fi, з кабелем USB Дисплей LCD 
LG55LV340C Ноутбук Lenovo 
IdeaPad 330-15 Ноутбук НР 6720s 
Compag Cel540 ПК ROMA PC/CPU 
INTEL Pentium ПК Ferro Of ice 



Цифровой копир-принтер Xerox 
Веб-камера Logitech HD С270 
Дошка аудиторна Інформаційний 
стенд Монітор 18.5" LG 19M44A-
B Монітор LG 19M37A-B Роутер 
Wi-Fi Mikrotik RouterBOARD 
RB952Ui-5ac2nD Мультимедійне 
забезпечення для проведення 
лекцій

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

навчальна 
дисципліна

syl_osn_nauk_prof_
etyky.pdf

KwqkPorvgClG0HL4
yvqDPirYYuqNCGoJ

MQXP1y1T6l4=

Ноутбук ASUS Х540 LCD дисплей 
LG 49SE3B LCD дисплей:LG 
47WL10 БФП А4 ч/б Samsung SCX-
4650N Дисплей LCD LG49LV340C 
Дисплей Samsung 65" Компьютер 
R-LINE Компьютер АТХ 400W 
МОЕП Мережева камера AXIS 
P1375 з РоЕ-адаптером TP-Link 
TL- POE150S Навчальний 
комп"ютерний комплекс 
Ноутбук Lenovo IdeaPad – 3 шт. 
ПК ROMA PC/CPU INTEL Pentium 
ПК Ferro Of ice Веб-камера 
LOGITECH Brio 4K Ultra HD Pro 
Комп’ютер офісний Impression P+ 
БФП лазерний А4 Canon s-SENSYS 
MF216n Дошка учнівська 
Монітор 18.5" LG 19M44A-B 
Монітор LG 19M37A-B Монитор 
LG 21,5" 22МР58 Роутер Mikro Tik 
RouterBOARD Роутер Wi-Fi 
Mikrotik RouterBOARD Екран 
проекційний Мультимедійне 
забезпечення для проведення 
лекцій

Навчально-
педагогічна практика

практика polozh_navch_ped_
prakt_asp.pdf

QgLyX67hypk2H9Y3
f4l3KTnykHD4IvvXZ

S73pHI5gt8=

Аспірант проходить навчально-
педагогічну практику на кафедрі, 
до якої він прикріплений та 
проходить навчання з фахових 
дисциплін.

 
* 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

181696 Сепетий 
Дмитро 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 010540, 

виданий 
26.11.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050767, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033484, 
виданий 

25.01.2013

14 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Sepetyi D. The 
Conceivability-to-
Possibility Entailment: 
How It Does (not) Work 
// The Philosophical 
Forum. – 2017. – Vol. 
48 (3). – P. 273-286.
(індексація у Web of 
Science (Arts & 
Humanities Citation 



Index), Scopus)
1.2 Sepetyi D. The Soul 
and Personal Identity. 
Derek Parfit’s 
Arguments in the 
Substance Dualist 
Perspective // 
Perichoresis. – 2017. – 
Vol. 15(2). – P. 3-23. 
(індексація у Scopus) 
1.3 Сепетий Д. П. 
Співвідношення 
понять субстанційного 
союзу і взаємодії душі 
й тіла у філософії 
Декарта // Sententiae. 
– 2018. – Том 37(1). – 
С. 136-152. (індексація 
у Scopus)
1.4 Sepetyi D. Mysteries 
of Mind and Matter in 
the Perspective of Colin 
McGinn’s Philosophy // 
Philosophy and 
Cosmology. – 2016. – 
Vol. 16.– P. 211-219. 
(індексація у Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation 
Index))
1.5 Sepetyi D. Can the 
Chinese Robot Think? 
// Philosophy and 
Cosmology. – 2017. – 
Vol. 19.– P. 143-153.
(індексація у Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation 
Index))
1.6 Sepetyi D. John 
Searle’s Naturalism as a 
Hybrid (Property-
Substance) Version of 
Naturalistic 
Psychophysical Dualism 
// Disputatio. – 2019. – 
Vol. 11. – P. 23-44.
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Сепетий Д. П. 
Репрезентаціонізм як 
спроба захисту 
матеріалізму // 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. – 2015. – 
№ 5. – С. 189-192.
2.1 Сепетий Д. П. 
Проблема 
нередуковності в 
межах і (можливо) за 
межами фізичної 
реальності // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 35. – C. 
123-129.
2.3 Sepetyi D. P. 
Interactionism vs 
epiphenomenalism: 
unclosing the causal 
closure of the physical 
// Філософська думка. 



– 2017. – №5. – С. 113-
128.
2.4 Sepetyi D. P. 
Making sense of the 
puzzle of matter: 
Idealistic Challenge and 
Quasi-Kantian 
Response // 
Філософська думка. – 
2018. – №2. – C. 115-
130.
2.5 Sepetyi D. P. 
Quantum Mechanics 
and Consciousness: No 
Evidence for Idealism 
// Філософська думка. 
– 2018. – №4. – C. 95-
105.
2.6 Сепетий Д. П. 
Співвідношення 
понять субстанційного 
союзу і взаємодії душі 
й тіла у філософії 
Декарта // Sententiae. 
– 2018. – Том 37 (1). – 
С. 136-152.
2.7 Sepetyi D. P. Forty 
years after: 
reconsidering the 
problem of Descartes’s 
Natural Institution 
theory vs the 
Coextension theory // 
Філософська думка. – 
2019. – №1. – C. 106-
119.
2.8 Sepetyi D. P. The 
Third Realm and the 
Failure of Its 
Naturalisation in Karl 
Popper’s Conception of 
World 3 // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. – 
2019. – Вип. 23. – С. 5-
11.
2.9 Сепетий Д. П. 
Значення та 
методологічна 
специфіка філософії в 
перспективі 
критичного 
раціоналізму // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2019. – Вип. 40. – C. 
131-138.
2.10 Сепетий Д. П. 
Свiдомiсть, 
комп’ютери та новий 
мозок Мері // 
Актуальні проблеми 
духовності. – 2014. – 
Вип. 15. – С. 204-215.
2.11 Сепетий Д. П. 
Психофізичний 
інтеракціонізм і 
проблема 
детермінізму: як 
приборкати Демона 
Лапласа? // 
Практична філософія. 
– 2015. – №1 (55). – C. 
108-116.
3. Підручники і 
посібники МОН та 
МОЗ або монографії



3.1 Сепетий Д. П. 
Історія філософії. 
Курс лекцій: навч. 
посібник. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 246 с.
3.2 Сепетий Д. П. 
Основні проблеми 
філософії. Курс 
лекцій: навч. посіб. 
для студентів мед. та 
фармац. ф-тів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 131 с. 
3.3 Сепетий Д. П. 
Свідомість як 
суб'єктивність: 
таємниця Я: 
[монографія : в 2 кн.] 
/ Дмитро Сепетий. – 
2-ге вид., перероб. – 
Запоріжжя : Просвіта, 
2017. – 302 с.; 282 с.
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
заняття з дисциплін 
«Philosophy» та 
«Foundations of 
Bioethics and 
Biosafety» для 
іноземних студентів, 
що навчаються 
англійською мовою
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії журналів
1. «Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка: 
Філософські науки» 
(категорія Б - 
філософські науки)
2. «Українська 
полоністика» 
(категорія Б - 
філологічні, 
філософські, 
педагогічні
 науки)
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: 
навчально-
методичний посібник 
для підготовки 
Докторів філософії 
«Doctor of Philosophy» 
(PhD). – Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2018. – 76 с.
13.2  Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної  
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
13.3 Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Сепетий Д. П. 
Чому існує “Важка 
проблема свідомості”? 
// Філософська думка. 
– 2016. – № 2. – С. 30-
38.
15.2 Сепетий Д. П. 
Психофізичний 
дуалізм Декарта у 
сучасній 
ретроспективі // 
Філософська думка. – 
2016. – № 3. – С. 64-
73.
15.3 Сепетий Д. П. 
Філософія свідомості 
Вільяма Хаскера: 
аргументація за 
інтеракціоністський 
дуалізм // Актуальні 
проблеми духовності. 
– 2016. – Вип. 17. – С. 
133-147.
15.4 Сепетий Д. П. Чи 
загрожують 
iнтеракцiонiстському 



дуалiзму «квантовi 
зомбi»? // Актуальні 
проблеми духовності. 
– 2017. – Вип. 18. – C. 
120-128.
15.5 Сепетий Д. П. Чи 
був Декарт 
субстанційним 
дуалістом? // 
Актуальні проблеми 
духовності. – 2018. – 
Вип. 19. – C. 36-63.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:14 
років

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ОК 3. 
Технологія 
планування, 
виконання та 
захисту 
дисертаційного 
дослідження

1.Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus) 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2.2  Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
2.3 Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 



студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
2.4 Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
2.5 Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
3.2 Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 



матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
У структурі 
навчального 
навантаження за 2017-
2018 н.р. 160 
аудиторних годин, на 
2018-2019н.р. –180 
аудиторних годин, на 
2019-2020 н.р.– 248 
аудиторних годин.
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
З 2018 – член 
редколегії фахового 
видання «Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки».
З 2019 – член 
редколегії фахового 
видання «Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філологічні науки».
З 2020 – член 
редколегії фахового 
видання «Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. 
Філологічні науки».
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 



установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
З грудня 2018 по 
січень 2020 - 
завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ.
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
11.1 Член 
спеціалізованої вченої 
ради  К 18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
11.2 Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.3 Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі першої 
половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавство та 
10.01.06 – теорія 
літератури
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 



http://www.narratology
.net/user/1958
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 23 
роки
Наявність сертифікату 
володіння іноземною 
мовою на рівні не 
менше В2: English 
Level B2

201847 Возний 
Олександр 
Вікторович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
доктора наук 
ДД 000828, 

виданий 
29.03.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

KT 100016, 
виданий 

04.07.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033481, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

професора AП 
001697, 
виданий 

14.05.2020

15 ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Возний О.В. Clinical 
study of a method for 
the receptor apparatus 
of the teeth protection 
at the stages of 
treatment with non-
removable prosthesis 
designs / О. В. Возний, 
І. В. Янішен, І. Л. 
Дюдіна, В. Г. Томілін, 
А. В. Погоріла // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2019. – Т. 21, № 6(117). 
– С. 790–794.
WEB OF SCIENCE
1.2 Возний О.В. 
Комплексний підхід 
до проблеми впливу 
залишкового 
мономера на 
імунометаболічний 
профіль пацієнтів під 
час ортопедичного 
лікування 
незнімними 
тимчасовими 
конструкціями / А. В. 
Возный, Н. Л. 
Хлыстун, А. В. Доля, 
П. Л. Ющенко, А. В. 
Яровая // Патологія. – 
2019. – Т. 16, № 2(46). 
– С. 262–269.
WEB OF SCIENCE
1.3 Возний О.В. 
Characteristics of 
interleukin-4 gene (C-
589T, rs2243250) 
polymorphism in 
children with bronchial 
asthma and allergic 
rhinitis with isolated or 
allergic rhinitis-induced 
comorbid malocclusion  
/  О.В. Возний, Т. Є. 
Шумна, О. С. 
Федосєєва С. М. 
Недельська, О. М. 
Камишний // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2019. – Т. 21, № 6(117). 
– С. 723–732.
WEB OF SCIENCE
1.4  Возний О.В. 
Prevalence and 



intensity study of dental 
caries  in children with 
bronchial asthma / О.В. 
Возний, Т.Є. Шумна, Е 
С. Лепетченко // 
Запорізький 
медичний журнал. – 
2020. – Т. 22, № 
3(117). – С. 384-388.
WEB OF SCIENCE
1.5 Возний О.В. 
Determination of 
electrolyte composition 
of saliva and calcium 
level in blood of 
children with bronchial 
asthma / Т.Е. Шумная, 
Е.С. Лепетченко // 
Pediatria Polska – 
Polish Journal of 
Paediatrics 2020; 95 
(1), 14-17.
SCOPUS
1.6 Возний О.В Вплив 
наркозалежності на 
патологію порожнини 
рота та особливості 
надання 
стоматологічної 
допомоги 
наркозалежним 
хворим (огляд 
літератури) / І. 
Р.Федун, А. І. 
Фурдичко, М. П. 
Ільчишин, А. Я. 
Бариляк, І. В. Ган, О. 
В. Возний 2,Е / 
Запорізький 
медичний журнал. 
2020. Т. 22, № 6(123). 
С. 858-864.
WEB OF SCIENCE
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
2.1 Возний О.В. 
Епідеміологічні 
аспекти 
захворюваності на 
карієс і особливості 
розвитку 
карієсогенної ситуації 
в дітей з 
бронхіальною астмою 
(огляд літератури) / 
О.В. Возний, Е.С. 
Лепетченко // 
Український 
стоматологічний 
альманах. 2018  №3 С. 
42-47.
2.2 Возний О.В. Стан і 
перспективи розвитку 
стоматологічної 
допомоги населенню 
України / О.В. 
Возний, С.М. 
Германчук, В.І. Струк, 
В.І. Біда // Актуальні 
питання 
фармацевтичної і 
медичної науки та 
практики. - 2019. - Т. 
12, № 2(30). - С. 228-
234.
2.3 Возний О.В. 



Характеристика 
стоматологічного 
статусу працівників 
медичних навчальних 
закладів зі 
шкідливими умовами 
праці / О.В. Возний, 
С.В. Павлов, О.О. 
Сидоренко // Вісник 
проблем біології і 
медицини. – 2019. - 
Вип. 4, том 2 (154) - С. 
361-364. 
2.4 Возний О. В., 
Шумна Т. Є., 
Лепетченко Є. С. 
Інформованість дітей 
з бронхіальною 
астмою та їх батьків 
про вплив 
соматичного стану на 
стоматологічне 
здоров’я / О.В. 
Возний, Т.Є. Шумна, 
Є.С.Лепетченко //  
Вісник проблем 
біології і медицини – 
2020 – Вип. 3 (157) С. 
311-313.
2.5 Возний О.В. 
Сидоренко О.О., 
Павлов С.В., Возний 
О.В. Використання 
молекулярно-
біохімічних маркерів 
метаболізму кісткової 
тканини при 
скринінгу 
стоматологічного 
здоров’я в населення / 
О.В. Возний, С.В. 
Павлов, О.О. 
Сидоренко // 
Український 
стоматологічний 
альманах. 2020. № 2 
С. 24-28.
2.6 Возний О.В. 
Романюк В. М., 
Возний О. В., Павлов 
С. В. Діагностичне та 
прогностичне 
значення 
молекулярно-
біохімічних маркерів у 
пацієнтів із 
захворюваннями 
тканин пародонту та 
дефектами зубних 
рядів / О.В. Возний, 
С.В. Павлов, В.М. 
Романюк // Вісник 
проблем біології і 
медицини – 2020 – 
Вип. 2 (156) С. 365-369
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Планування 
імплантологічного 
лікування у пацієнтів 
з дефектами зубного 
ряду. / О.В. Возный, 
С.О. Чертов, І.В. Возна 
// Навчальний 
посібник для 
студентів. Запоріжжя. 
– 2017. – 167с. 
(Рекомендовано 



Вченою радою ЗДМУ 
протокол №5 від 
25.05.2017р.)
3.2 Фізіотерапевтичні 
методи лікування 
захворювань 
щелепно-лицьової 
ділянки. / О.В. 
Возный, А.Ю. Лукаш, 
І.В. Возна // 
Навчальний посібник 
для студентів.  м. 
Запоріжжя: ЗДМУ, - 
2017. –  149с. 
(Рекомендовано 
Вченою радою ЗДМУ 
протокол №5 від 
25.05.2017р).
3.3 Алгоритм 
лікування запальних 
захворювань 
пародонту / О.В. 
Возный, А.В. 
Самойленко, І.В. 
Возна, В.Ю. 
Орищенко // 
Навчальний посібник. 
Дніпро, Запоріжжя  - 
2019. – 126 с. 
(Затверджений на 
Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №6  
17.01.19.) 
3.4 Ортопедичне 
лікування 
захворювань тканин 
пародонта / О.В. 
Возный, О.О. 
Фастовець, І.В. Возна 
// Навчальний 
посібник. Дніпро, 
Запоріжжя  - 2019. – 
133 с. (Затверджений 
на Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №2 
26.09.19.) 
3.5 Зубні протези 
(клінічні етапи 
виготовлення) / О.В. 
Возный, О.О. 
Фастовець, І.В. Возна 
// Навчальний 
посібник. Дніпро, 
Запоріжжя  - 2019 – 
142 с.  (Затверджений 
на Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №2 
26.09.19.).
7. робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 



комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
7.1 Голова 
акредитаційної комісії 
при акредитації 
Шепетівського 
медичного коледжу
7.2 Голова 
акредитаційної комісії 
при акредитації 
Херсонського 
медичного коледжу
7.3 Заступник голови 
експертної комісії з 
ортодонтіі (Крок–2 
Стоматологія) центру 
тестування МОЗ 
України 
7.4 Заступник голови 
експертної комісії з 
ортодонтіі (Крок–3 
Стоматологія) центру 
тестування МОЗ 
України 
7.5 Офіційний 
опонент 
кандидатської 
дисертації Штепи В. 
О. «Оптимізація 
заходів оклюзійної 
корекції з 
урахуванням 
постуральних 
рефлексів».
7.6 Офіційний 
опонент 
кандидатської 
дисертації Кривчука 
О. А. «Клініко-
лабораторне 
обґрунтування 
удосконаленої 
методики 
виготовлення 
пластинкових базисів 
знімних протезів».
7.7 Офіційний 
опонент 
кандидатської 
дисертації Демидової 
П. І. «Оптимізація 
лікування 
гіперчутливості зубів у 
хворих на 
генералізований 
пародонтит 
хронічного перебігу з 
використанням 
низькоінтенсивного 
лазерного 
випромінювання та 
апіпродуктів».
7.8 Рецензент 
кандидатської 
дисертації Максимова 
Я.В.
7.9 Рецензент 
докторської дисертації 
Міщенко О.М.
8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 



головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
8.1  Науковий 
керівник наукової 
теми кафедри на тему 
«Комплексна 
профілактика та 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань у 
жителів промислового 
регіону».
8.2  Член редакційної 
ради журналу 
«Патологія».
8.3  Член редакційної 
ради журналу 
«Запорожский 
медицинский 
журнал».
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
10.1  Завідувач 
кафедри
10.2 Науковий 
керівник аспірантів та 
здобувачів
10.3 Голова ДЕК
10.4 Голова ДАК 
інтернів
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Кадровый 
потенциал в 
стоматологии. 
Свидетельство 
№2007610364   об 
официальной 
регистрации 
программы для ЭВМ. 



заявл. 23.11.2006г. 
опубл. 22.01.2007г. // 
Программы для ЭВМ. 
Базы данных. 
Топологии 
интегральных 
микросхем. – 2007. - 
№ 2(59). – С. 85. 
12.2 Кадры в частной 
стоматологии. 
Свидетельство 
№2007611820 об 
официальной 
регистрации 
программы для ЭВМ. 
заявл. 20.03.2007г. 
опубл. 28.04.2007г. // 
Программы для ЭВМ. 
Базы данных. 
Топологии 
интегральных 
микросхем. – 2007. - 
№ 3(60). – С. 100.
12.3 Оценка кадрового 
потенциала по 
основным 
стоматологическим 
специальностям. 
Свидетельство 
№2007611821 об 
официальной 
регистрации 
программы для ЭВМ. 
заявл. 20.03.2007г. 
опубл. 28.04.2007г. // 
Программы для ЭВМ. 
Базы данных. 
Топологии 
интегральных 
микросхем. – 2007. - 
№ 3(60). – С. 101.
12.4 Количественные 
и качественные 
показатели работы 
стоматолога-ортопеда. 
Свидетельство 
№2007612740 об 
официальной 
регистрации 
программы для ЭВМ. 
заявл. 15.05.2007г. 
опубл. 25.06.2007г. // 
Программы для ЭВМ. 
Базы данных. 
Топологии 
интегральных 
микросхем. – 2007. - 
№ 3(60). – С. 315.
12.5 
Автоматизированная 
система учета 
материально-
технической базы 
стоматологического 
лечебно-
профилактического 
учреждения. 
Свидетельство 
№2007614196 об 
официальной 
регистрации 
программы для ЭВМ. 
заявл. 10.08.2007г. 
опубл. 03.10.2007г. // 
Программы для ЭВМ. 
Базы данных. 
Топологии 
интегральных 
микросхем. – 2008. - 
№ 1(62). – С. 8.
13. наявність виданих 



навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Изготовление 
частичных и полных 
съемных протезов 
(клинические и 
лабораторные этапы 
изготовления): учеб.-
метод. пособие для 
студентов стомат. 
фак., интернов, 
клинич. ординаторов 
/ А. В. Возный [и 
др.].– Запорожье : 
[ЗГМУ], 2015. – 112 
с.3. 
13.2 Клинические и 
лабораторные этапы 
изготовления 
штампованных 
коронок и 
штамповано-паянных 
мостовидных 
протезов: учеб. 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов 
стомат. фак., интернов 
/ А. В. Возный [и 
др.].– Запорожье : 
[ЗГМУ], 2015. – 47 с
13.3 Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений : учеб.-
метод. пособие для 
студентов стомат. фак. 
и интернов / А. В. 
Самойленко [и др.]. – 
Запорожье : 
Днепропетровск : 
[ЗГМУ], 2015. – 103 с.
13.4 Розроблено 
онлайн-курс 
«Фізіотерапія 
стоматологічних 
захворювань».
13.5 Розроблено 
онлайн-курс 
«Реставрація зубів».
13.6 Розроблено 
онлайн-курс 
«Бюгельні протези».
14.Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
14.1 Член журі ІІ етапу 
всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
стоматології. 2018 
р.,2019р.
14.2 Керівнитство 
студентом який заняв 
ІІІ місце на 
всеукраїнській 
студентській олімпіаді 
з стоматології 2019р.
 15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Возний О. В. 
Оцінка якості 
виготовлення зубного 
протезу / О. В. 
Возний, І. В. Возна, О. 
С. Бригадир, Е. М. 
Кожанова // Функція і 
естетика щелепно-



лицьової ділянки : зб. 
матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. (16 
березня 2017 р.). – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – С. 14-15.
15.2 Возний О. В. 
Оцінка якості роботи 
лікаря стоматолога 
ортопеда / О. В. 
Возний, І. В. Возна, О. 
С. Бригадир, Т. П. 
Нікуліна // Функція і 
естетика щелепно-
лицьової ділянки : зб. 
матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. (16 
березня 2017 р.). – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – С. 16-17.
15.3 Карнаух М. Н. 
Первый конкурс 
ЗГМУ «Эстетическая 
реставрация зубов» / 
М. Н. Карнаух, И. В. 
Возная, И. Д. 
Мамочкина // 
Функція і естетика 
щелепно-лицьової 
ділянки: зб. 
матеріалів Всеукр. 
наук. -практ. конф. (16 
бер. 2017 р.). – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – С. 29-31.
15.4 Возний О.В. 
Надання 
стоматологічної 
допомоги у озброїних 
силах України у 
мирний та військовий 
час. / О.В. Возний, 
А.М. Філон 
//Запоріжжя. – 2016. 
– 140с.
15.5 Возний О.В. 
Планування 
імплантологічного 
лікування у пацієнтів 
з дифектами зубного 
ряду / О.В. Возний, 
С.О. Чертов 
//Запоріжжя. -  2017. 
– 167 с
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 15 
років

271194 Мельник 
Анатолій 
Леонідович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 
державний 
медичний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологiя, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042612, 

3 ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1.1 Роль резидентної 
мікрофлори у 



виданий 
26.06.2017

етіопатогенезі 
запальних 
захворювань 
пародонту (за даними 
клініко-епідемічних 
даних та наближених 
ретроспектив) / І. І. 
Торяник, Г. Є. 
Христян, В. В. 
Казмирчук, В. П. 
Сорокоумов // 
Innovativetechnologyin
medicine: experience of 
Polandand Ukraine : 
Internationalresearcha
ndpracticeconference. 
Lublin, 
RepublicofPoland, 
2017. С. 60-63.
1.2 Чутливість 
збудників 
периімплантних 
захворювань до нових 
нанокомпозитних 
покриттів на основі 
гідроксилапатиту/ 
Казмірчук В. В., 
Христян Г. Є., Іваннік 
В. Ю., Возний О. В., 
Мельник А. Л. // 
Scientific journal 
materials. ACADEMY 
Journal. 
ChiefEditorGermanySu
sanBelih. – Spain, 
Barcelona, 2018. 2(4). 
P. 91 103.
1.3 Структурні зміни 
слизових оболонок 
органів ротової 
порожнини за умов 
застосування 
стоматологічних 
імплантів з 
нанокомпозитним 
покриттям / Попов М. 
М., Торяник І. І., 
Христян Г. Є., 
Мельник А. Л., 
Казмірчук В. В. // 
Scienceandlife: 
Proceedingsofarticlesth
einternationalscientificc
onference. Czech 
Republic, KarlovyVary - 
Ukraine, Kyiv, 22 
December 2017. 
CzechRepublic, 
KarlovyVary: Skleněný 
Můstek. ISBN 978-80-
7534-079-5. P. 472 478.
1.4 MORPHOLOGICAL 
EFFICACY 
EVALUATION OF GEL 
WITH CARBON 
DIOXIDE EXTRACT 
OF HOPS IN CASE OF 
COMPLICATED 
WOUND INFECTION 
ACNE VULGARIS  
Tetiana M. Moiseienko, 
Inna I. Torianyk, 
Gennadiy Ye. 
Khrystian, Viktoria A. 
Rybak, Iryna A. 
Voronkina, Anatoliy L. 
Melnyk, Nina F. 
Merkulova, Olena I. 
Mohylenets, Ganna O. 
Solomennyk, Natalia G. 
Popova, Victoria Yu. 



Ivannik, Mykhailo S. 
Myroshnychenko.
„Wiadomości 
Lekarskie” 2021 р. 
Номер 1/2021 
Wydawnictwo ALUNA 
Ul. Przesmyckiego 29 
05-510 Konstancin – 
Jeziorna Polska
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Композитні 
покриття із 
протимікробними 
властивостями для    
стоматологічних 
імплантів / Христян Г. 
Є., Казмірчук В. В., 
Іваннік В. Ю., Юдін І. 
П., Возний О. В., 
Мельник А. Л., 
Сорокоумова Л. К. // 
Експериментальна і 
клінічна медицина. - 
2018. - № 1 (78). - С. 61 
69.
2.2 Швидкість 
формування 
резистентності у 
клінічних штамів 
Escherichia coli та 
Staphylococcus aureus 
до композитних 
покриттів 
стоматологічних 
імплантів / Христян Г. 
Є., Юдін І. П., 
Казмірчук В. В., 
Шульга Н. Н., Суходуб 
Л. Б., Возний О. В., 
Мельник А. Л. // 
Сучасні проблеми 
антибіотикотерапії та 
формування 
антибіотикорезистент
ності : матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Чернівці, 29 січня 
2018 року). – 
Чернівці: БДМУ, 2018. 
С. 100–102.
2.3 Застосування 
промислової,сільськог
осподарської та 
лікарської рослинної 
сировини у сучасній 
антибактеріальній 
терапії /Мельник, 
А.Л., І. І. Торяник,. 
Казмирчук, В. В. 
Іваннік В.Ю., 
Макаренко В.Д., 
Грищенко М.І. // 
Щорічні терапевтичні 
читання. 
Профілактика 
неінфекційних 
захворювань-пріорітет 
сучасної науки і 
практики: матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю ( 
Харків 20 квітня 2018 



року). – Харків: НІТ 
ім. Л.Т Малої НАМН 
України, 2018. С. 144.
2.4 Антибактеріальна 
та протигрибкова дія 
хмелю та сучасних 
хмелепрепаратів / 
Мельник, А.Л., І. І. 
Торяник,. Казмирчук, 
В. В. Іваннік В.Ю. // 
Щорічні терапевтичні 
читання. 
Профілактика 
неінфекційних 
захворювань-пріорітет 
сучасної науки і 
практики: матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю ( 
Харків 20 квітня 2018 
року). – Харків: НІТ 
ім. Л.Т Малої НАМН 
України, 2018. С. 142. 
2.5 Професійні 
отруєння (сучасна 
характеристика, 
диференціація та  
привентивні заходи 
профілактики на 
виробництві) 
Журавель І. О., 
Торяник І. І., 
Ольховський В. О., 
Прохоренко В. Л., 
Казмірчук В. В., 
Мельник А. Л. 
Актуальні питання 
клінічної 
фармакології та 
клінічної фармації = 
Topical issues of clinical 
pharmacology and 
clinical pharmacy: 
матеріали Міжнар. 
наук.-практ. internet-
конф. (22-23 жовт. 
2020 р., м. Харків) / 
ред. : А. А. Котвіцька 
та ін. – Х. : НФаУ, 
2020. – 204 с. 
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Лікувально-
косметичні фітозасоби 
для місцевого 
застосуванняОтриман
ня патенту України на 
корисну модель 
№110799 
опубл.25.10.2016
12.2 Протимікробний 
засіб для лікування 
захворювань ротової 
порожнини 
Отримання патенту 
України на корисну 
модель ;№113906 
опубл.27.02.2017
12.3 Протимікробний 
комбінований засіб 
для лікування ранової 
інфекції. Отримання 
патенту України на 
корисну модель ;
№143934 
опубл.25.08.2020



15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15,1 Швидкість 
формування 
резистентності у 
клінічних штамів 
Escherichiacoli та 
Staphylococcus aureus 
до композитних 
покриттів 
стоматологічних 
імплантів / Христян Г. 
Є., Юдін І. П., 
Казмірчук В. В., 
Шульга Н. Н., Суходуб 
Л. Б., Возний О. В., 
Мельник А. Л. // 
Сучасні проблеми 
антибіотикотерапії та 
формування 
антибіотикорезистент
ності : матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
(Чернівці, 29 січня 
2018 року). – 
Чернівці: БДМУ, 2018. 
С. 100–102.
15.2 Застосування 
промислової,сільськог
осподарської та 
лікарської рослинної 
сировини у сучасній 
антибактеріальній 
терапії /Мельник, 
А.Л.,І. І. Торяник,. 
Казмирчук, В. В. 
Іваннік В.Ю., 
Макаренко В.Д., 
Грищенко М.І. // 
Щорічні терапевтичні 
читання. 
Профілактика 
неінфекційних 
захворювань-пріорітет 
сучасної науки і 
практики:матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю ( 
Харків 20 квітня 2018 
року). – Харків: НІТ 
ім. Л.Т Малої НАМН 
України, 2018. С. 144.
15.3 Антибактеріальна 
та протигрибкова дія 
хмелю та сучасних 
хмелепрепаратів / 
Мельник, А.Л.,І. І. 
Торяник,. Казмирчук, 
В. В. Іваннік В.Ю. // 
Щорічні терапевтичні 
читання. 
Профілактика 
неінфекційних 
захворювань-пріорітет 
сучасної науки і 
практики:матеріали 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю ( 
Харків 20 квітня 2018 



року). – Харків: НІТ 
ім. Л.Т Малої НАМН 
України, 2018. С. 142.
15.4 
Експериментальне 
визначення складу 
нового 
стоматологічного 
засобу на основі 
рослинної сировини 
Пріоритети  розвитку 
медичних наук у ХХІ 
столітті:матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції,18-19 
березня 2016р.-Одеса 
С. 7-8 
15.5 Нанокомпозитні 
покриття, їх 
розроблення та 
застосування у 
сучасній стоматології 
/ Христян Г. Є., 
Мельник А. Л., 
Торяник І. І., 
Трофімов М. В., 
Казмірчук В. В. // 
Developmentandmoder
nizationofmedicalscienc
eandpractice: 
experienceofPolandand
prospectsofUkraine : 
Collectivemonograph / 
Lublin: Izdevnieciba: 
BaltijaPublishing, 2017. 
Vol. 2. С. 197–212.
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 6 
років

153486 Вородєєва 
Юлія 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
спеціаліста, 

Дніпропетровс
ька державна 

медична 
академія, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

110106 
Стоматологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042656, 
виданий 

26.06.2017

10 ВБ 1.4 Сучасна 
дитяча 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або 
WebofScienceCoreColle
ction
1.1 Патогенетичний 
зв’язок дисбалансу 
ізоформсинтази 
оксиду азоту в 
панкреатичних 
острівцях 
підшлункової залози 
із хронічною 
пренатальною 
гіперглікемією / 
Ганчева О.В., 
Колесник Ю.М. 
Вородєєва Ю. І. // 
Запорожский 
медицинский журнал. 
– 2016. – Т. 94, № 1. – 
С. 35-39.
1.2 Вплив 
пренатальної 



хронічної 
гіперглікемії на 
патерн експресії 
ізоформ NOS у 
міокарді лівого 
шлуночка серця 
щурів-самців 
препубертатного віку 
/ О. В. Ганчева, Ю. М. 
Колесник, Ю. І. 
Вородєєва // 
Патологія. – 2016. – 
№3 (38). – С. 14–19
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Особливості 
експресії 
ізоформсинтази 
оксиду азоту в 
нейронах при 
експеріментальній 
артеріальній 
гіпертензії різного 
ґенезу / Данукало М. 
В., Ганчева О. В., 
Мельникова О. В., 
Вородєєва Ю. І. // 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини. – 
2017. – Т. 17, вип. 4 
(60),  частина 2.
2.2 
Экспериментальное 
моделирование 
хронической 
гипергликемии плода 
для изучения 
особенностей 
метаболизма во 
взрослом возрасте / 
Ганчева О. В., 
Данукало М. В., 
Федотова М. И., 
Вородеева Ю. И. // 
Вісник Української 
медичної 
стоматологічної 
академії. - 2019. - Т. 
14, № 3 (47). - С. 194-
197.
2.3 Порушення 
метаболічних 
процесів у дорослих 
нащадків самиць із 
гестаційним діабетом 
внаслідок негативного 
впливу хронічної 
гіперглікемії в 
ембріогенезі / Ганчева 
О. В., Абрамов А. В.,. 
Мельникова О. В., 
Вородєєва Ю. І. // 
Здобутки клінічної та 
експериментальної 
медицини. - 2019.- 
№2.- С. 239
2.4 Chronic fetal 
hyperglycemia as a 
predictor of 
neuroendocrine 
imbalance development 
with metabolic 
disturbances / 
Колесник Ю. М., 
Ганчева О. В., 
Вородєєва Ю. І., 



Мельникова О. В., 
Морозова О. В. // 
Клінічна фармація.- 
2018.- Т.17, №4.- С.52-
55
2.5 Роль хронічної 
внутрішньоутробної 
гіперглікемії у 
формуванні 
метаболічних 
порушень у самців-
щурів, нащадків 
самиць з 
експериментальним 
гестаційним діабетом 
/ О.В. Ганчева, О.В. 
Мельникова, В. А. 
Жулинський, Ю. І.  
Вородєєва, О. В. 
Морозова // 
Фізіологічний журнал 
– 2019.- Т. 60, № 3 
(додаток). – С. 134.
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Патент України на 
корисну модель 
№110799. Лікувально-
косметичні фітозасоби 
для місцевого 
застосування. Опубл. 
25.10.2016
12.2 Патент України 
на корисну модель 
№113906. 
Протимікробний засіб 
для лікування 
захворювань ротової 
порожнини; 
опубл.27.02.2017
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Хронічна 
пренатальна 
гіперглікемія, як 
можливий 
етіологічний фактор 
дисбалансу 
ізоформсинтази 
оксиду азоту в 
панкреатичних 
острівцях 
підшлункової залози / 
Мельниікова О. В., 
Жулінський В. О, 
Вородєєва Ю. І., 
Каджарян Є.В. // 
Патофізіологія і 
фармація: шляхи 
інтеграції: матеріали 
VII нац. конгресу 
патофізіологів 
України з між нар. 
участю, м. Харків 5-7 
жовтня 2016 р. – С. 86.
15.2 Залежність 
постекстракційних 
ускладнень при 
експериментальному 



цукровому діабеті від 
ступеня тяжкості та 
терміну перебігу 
патології /Абрамов А. 
В., Ганчев К. С., 
Вородєєва Ю. І. // 
Матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
присвяченої 105-й 
річниці від дня 
народження 
професора Я.Д. 
Кіршенблата. – 2017. 
– Т. ХVІ, №3 (61), Ч. 2,  
15.3 Особливості  
стану системи 
монооксиду азоту 
міокарда лівого 
шлуночка серця у 
препубертатному 
періоді внаслідок дії 
хронічної 
пренатальної 
гіперглікемії / 
Ганчева О. В., 
Вородєєва Ю.І. // 
Впровадження 
наукових досягнень 
університетських 
клінік у практику 
охорони здоров,я: 
збірка тез 
всеукраїнської наук.-
практ. конф. 26-27 
жовтня 2017 р., м. 
Запоріжжя
15.4 Вородєєва Ю. І. 
Features of nitric oxide 
synthase isoforms 
expression in rat locus 
coeruleus neurons in 
experimental 
Hypertension of various 
origins Особливості 
експресії ізоформ 
синтази оксиду азоту в 
нейронах прі 
експеріментальній 
артеріальній 
гіпертензії різного 
ґенезу /Данукало 
М.В., Ганчева О. В., 
Мельникова О.В., 
Вородєєва Ю.І. // 
Актуальні проблеми 
сучасної медицини:  
ТОМ 17, ВИПУСК 4 
(60),  частина 2. 
2017ВІСНИК 
Української медичної 
стоматологічної 
академії
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 10 
років

133753 Возна Ірина 
Володимирів
на

доцент, 
Основне 
місце 

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002236, 

13 ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 



роботи виданий 
22.12.2011, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042792, 
виданий 

30.06.2015

періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Возна І.В. Оценка 
метаболизма костной 
ткани пациентов с 
генерализованным 
пародонтитом 
различной степени и 
влиянием вредных 
производственных 
факторов по 
содержанию в ротовой 
жидкости белка Klotho 
/ І.В. Возна, А.В. 
Самойленко, С.В. 
Павлов, О.О. Кокарь 
// Запорізький 
медичний журнал. 
2021. Т. 23, No 2(125). 
С. 274-279
WEB OF SCIENCE
1.2 Vozna I.V. The 
influence of oral 
antimicrobial peptide 
content on the 
quantitative microflora 
composition in 
periodontal pockets 
among residents of a 
large industrial region / 
I. V. Vozna, S. V. 
Pavlov, O. V. Voznyi // 
Zaporozhye medical 
journal 2021; 23 (3), 
388-394. WEB OF 
SCIENCE
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1  Возна І.В. 
Застосування 
діагностичних 
маркерів ротової 
рідини в ранній 
діагностиці 
стоматологічної 
захворюваності у 
працівників 
сталепромислових 
підприємств» / І.В. 
Возна // Український 
стоматологічний 
альманах. – 2018. – 
червень. - С. 60-64. 
2.2  Возна І.В. Рівень 
та структура основних 
стоматологічних 
захворювань 
працівників заводу 
«Дніпроспецсталь / 
І.В. Возна, А.В. 
Самойленко // 
Україна. Здоров’я 
нації. 2019. №1 (54). – 
С.19-22.
2.3 Возна І.В. 
Ефективність 
психологічної 
підготовки 
працівників заводу 
«Дніпроспецсталь» на 



рівень комфортності 
взаємодії з лікарем 
стоматологом / І.В. 
Возна, О.С. Бригадир 
// Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Вип. 3 (152). – С. 
332-335. 
2.4 Возна І.В. Потреба 
працівників заводу 
«Дніпроспецсталь» в 
стоматологічній 
ортопедичній 
допомозі / І.В. Возна, 
А.В. Самойленко // 
Вісник соціальної 
гігієни та організації 
охорони здоров’я 
України. 2019. №1 
(79). – С. 19-24. 
2.5 Возна І.В. Вплив 
психологічної 
підготовки 
працівників заводу 
«Дніпроспецсталь» на 
рівень мотивованості 
до стоматологічного 
лікування» /І.В. Возна 
// Вісник проблем 
біології і медицини. 
2019. Вип. 2, том1 
(150). – С. 295-298.
2.6 Возна І.В. 
Інформованість 
працівників заводу 
«Дніпроспецсталь» 
про правила та засоби 
індивідуальної гігієни 
порожнини рота при 
наявності 
ортопедичних 
конструкцій /І.В. 
Возна// Вісник 
проблем біології і 
медицини». 2020. 
Вип. 2 (156). – С. 337-
340.  
2.7 Возна І.В. Сучасні 
методи діагностики 
неспецифічного 
захисту тканин 
пародонта в жителів 
промислового регіону 
/І.В. Возна, А.В. 
Самойленко, С.В. 
Павлов// Український 
стоматологічний 
альманах». 2020. №2. 
–С. 18-23.
2.8 Возна І.В. Якість 
надання 
стоматологічної 
допомоги 
працівникам заводу 
«Дніпроспецсталь» за 
даними 
соціологічного 
дослідження /І.В. 
Возна// Вісник 
проблем біології і 
медицини. 2020. Вип. 
3 (157). – С. 308-310.
2.9 Возна І.В. 
Вивчення вмісту 
біохімічних маркерів 
метаболізму кісткової 
тканини в ротовій 
рідині хворих на 
генералізований 
пародонтит /І.В. 
Возна, А.В. 



Самойленко, С.В. 
Павлов // 
Український 
стоматологічний 
альманах 2020 №4 
С.10-14.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Алгоритм 
лікування запальних 
захворювань 
пародонту / Возний 
О.В., Самойленко А.В., 
Возна І.В., Орищенко 
В.Ю. // Навчальний 
посібник. Дніпро, 
Запоріжжя - 2019. – 
126 с. (Затверджений 
на Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №6 
17.01.19.)
3.2 Зубні протези 
(клінічні етапи 
виготовлення) / 
Возний О.В., Фастовец 
О.О., Возна І.В. // 
Навчальний посібник. 
Дніпро, Запоріжжя - 
2019 – 142 с. 
(Затверджений на 
Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №2 
26.09.19.)
3.3 Ортопедичне 
лікування 
захворювань тканин 
пародонта / Возний 
О.В., Фастовец О.О., 
Возна І.В. // 
Навчальний посібник. 
Дніпро, Запоріжжя - 
2019. – 133 с. 
(Затверджений на 
Вченій раді 
Дніпропетровської 
медичної академії 
Протокол №2 
26.09.19.)
8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Відповідальний 
виконавець наукової 
теми кафедри на тему 
«Комплексна 
профілактика та 
лікування основних 
стоматологічних 
захворювань у 
жителів промислового 
регіону».



12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Метод 
использования 
компьютерной 
томографии в 
клинической 
практике для 
диагностики и 
контроля динамики 
патологического 
процесса у пациентов 
с заболеваниями 
пародонта в процессе 
лечения. 
Свидетельство 
Федерального 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Всероссийский 
научно-технический 
информационный 
центр» 
№72200500012 на 
регистрацию 
интеллектуального 
продукта. Москва. От 
19.01.2005г.
12.2  Карта 
обследования 
стоматологического 
статуса больных 
пародонтитом. 
Свидетельство 
Федерального 
государственного 
унитарного 
предприятия 
«Всероссийский 
научно-технический 
информационный 
центр» 
№72200500006 на 
регистрацию 
интеллектуального 
продукта. Москва. От 
19.01.2005г. 
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1  Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений : учеб.-
метод. пособие для 
студентов стомат. фак. 
и интернов / А. В. 
Самойленко [и др.]. – 
Запорожье : 
Днепропетровск : 
[ЗГМУ], 2015. – 103 с.
13.2 Изготовление 
частичных и полных 
съемных протезов 
(клинические и 



лабораторные этапы 
изготовления) : учеб.-
метод. пособие для 
студентов стомат. 
фак., интернов, 
клинич. ординаторов 
/ А. В. Возный [и 
др.].– Запорожье : 
[ЗГМУ], 2015. – 112 
с.3. 
13.3 Клинические и 
лабораторные этапы 
изготовления 
штампованных 
коронок и 
штамповано-паянных 
мостовидных 
протезов : учеб. 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов 
стомат. фак., интернов 
/ А. В. Возный [и 
др.].– Запорожье : 
[ЗГМУ], 2015. – 47 с.
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Возная И. В. Роль 
современных 
технологий обучения 
в повышении качества 
профессиональной 
подготовки студентов 
/ И.В. Возная, О.А. 
Кокарь // 7 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Вища 
освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
простору». Київ. -2012. 
– С.122 -127.
15.2  Возная И.В. Пути 
повышения качества 
учебного процесса на 
кафедрах 
стоматологического 
профиля / И.В. 
Возная // «Вища 
освіта України у 
контексті інтеграції до 
Європейського 
освітнього простору».  
Додаток 1 до Вип. 35, 
том 7 (58), 2015. – 
К.:Гнозис.  - С. 324 – 
329.
15.3 Возна І.В. 
Актуальні питання 
формування 
світогляду майбутніх 
фахівців – 
стоматологів / І.В. 
Возна, Ю. М. 
Нерянов, В.М. 
Компанієць, О. О. 
Кокарь, О. В. Возний 
// Медична освіта. - 
2014. - № 3(дод.). - С. 
150-151
15.4  Возна І.В. 
Оптимізація 



навчального процесу 
на кафедрі 
терапевтичної 
стоматології / О. О. 
Кокарь, І. В. Возна // 
Сучасні підходи до 
вищої медичної освіти 
в Україні (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц-
зв’язку) : матеріали 
XIV Всеукр. наук.-
практ. конф. з міжнар. 
участю, присвяч. 60-
річчю ТДМУ 
(Тернопіль, 18–19 
трав. 2017 р.) : у 2 т. – 
Тернопіль : ТДМУ, 
2017. – Т. 2. – С. 68.
15.5  Возна І. В. Оцінка 
якості виготовлення 
зубного протезу / О. В. 
Возний, І. В. Возна, О. 
С. Бригадир, Е. М. 
Кожанова // Функція і 
естетика щелепно-
лицьової ділянки : зб. 
матеріалів Всеукр. 
наук.-практ. конф. (16 
березня 2017 р.). – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2017. – С. 14-15.
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років:  14

42185 Кокарь 
Оксана 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005654, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029255, 
виданий 

23.12.2011

22 ВБ 1.4 Сучасна 
дитяча 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Кокарь О.О.. 
Оценка метаболизма 
костной ткани 
пациентов с 
генерализованным 
пародонтитом 
различной степени и 
влиянием вредных 
производственных 
факторов по 
содержанию в ротовой 
жидкости белка Klotho 
/ І.В. Возна, А.В. 
Самойленко, С.В. 
Павлов, О.О. Кокарь 
// Запорізький 
медичний журнал. 
2021. Т. 23, No 2(125). 
С. 274-279
WEB OF SCIENCE
2. Наявність не менше 



п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Ефективність 
лікування 
генералізованого 
катарального гінгівіту 
з застосуванням 
препаратів, що 
містять хлоргексидин 
// Актуальні питання 
медичної науки та 
практики. – 2015. - 
Вип. 82, Т. 1, Кн. 2. - С. 
184-188.
2.2 Роль сучасних 
технологій навчання у 
підвищенні якості 
професійної 
підготовки лікарів-
інтернів.-Збірник 
наукових праць // 
Актуальні питання 
медичної науки та 
практики. – 2017. - 
Вип. 84, Т. 2, Кн. 1. - 
С.108-113.
2.3 Выбор 
оптимальних сроков 
хирургического 
лечения врожденных 
расщелин верхней 
губы//Актуальні 
питання медичної 
науки та практики.- 
Вип. 84,Т. 1, Кн.1. –
Запоріжжя, 2017. -
С.28-32
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Алгоритм лечения, 
діагностики кариеса и 
его осложнений. 
/Возний О.В., 
Самойленко А.В., 
Возна І.В.// 
Навчальний посібник 
для студентів. м. 
Запоріжжя. – 2015. – 
120с. (Рекомендовано 
МОЗ України 
(протокол №4 від 
15.12.2015). 
3.2 Пластиночные 
протезы (клинические 
и лабораторные этапы 
изготовления).  
/Возний О.В., 
Самойленко А.В., 
Возна 
І.В.//Навчальний 
посібник для 
студентів. м. 
Запоріжжя. – 2016. – 
120 с. (Рекомендовано 
МОЗ України 
протокол №4 
16.12.2016). 
3.3  Професійне 
видалення зубних 
відкладень: ручні 
інструменти, 
ультразвукові та 
порошкоструменеві 
апарати. / Максимов 



Я.В// Навч.посібник 
для  студентів 
стоматологічних 
факультетів. 
Затверджено ЦМР 
ЗДМУ. (Протокол №5 
від 23.05 2019)- 
Запоріжжя, 2019. 60 с.
7. робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
Заступник голови 
експертної комісії з 
хірургії Центру 
тестування МОЗ 
України -2018р.
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Спосіб лікування 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота. Деклараційний 
патент А 61К45/00 
17.01.2005 Бюл. №1
12.2  Спосіб лікування 
гайморитів, 
обумовлених кістами 
верхньої щелепи.-
Деклараційний патент 
А 61617/2415.11.2005 
Бюл. № 11
12.3 Спосіб лікування 
одонтогенного 
гаймориту, 
зумовленного кістами 
верхньої щелепи 
малого та середнього 
розміру. -
Деклараційний патент 
№ 16623, 15.08.06.  
Бюл. №  8
12.4 Спосіб лікування 
хронічного 
генералізованого 
катарального гінгівіту. 
-Деклараційний 
патент № 65789, 
12.12.2011.  Бюл. №  23
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Клинические 
этапы изготовления 
различных 
конструкций зубных 
протезов: учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов. 
Запорожье. – 2012. -  
119с.
13.2 Ортопедические 
этапы лечения 
заболеваний 
пародонта. Учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов.  – 
Запорожье, 2012. -  
116с.
13.3 Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений: учеб.-
метод. пособие для 
студентовстомат. фак. 
и интернов / А. В. 
Самойленко [и др.].– 
Запорожье : 
Днепропетровск : 
[ЗГМУ], 2015. – 103 с.
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1  Вплив 
педагогічної 
майстерності 
викладача на якість 
навчання // 
Формування 
національних і 
загальнолюдських 
цінностей у студентів 
медичних і 
фармацевтичних 
вищих навчальних 
закладів: XIV Міжнар. 
наук. конф. - Київ. - 
2014. - С. 62-64
15.2 Эффективность 
лечения 
генерализованного 
пародонтита при 
местном сочетанном 
применении апигеля 
и магнитотерапии // 
The Sixth International 
Conferenceon Biology 
and Medical Sciences 
(10thJune 2015).- 
Austria, Vienna.- 2015.- 
S. 116-120.
15.3 Оптимізація 
занять на кафедре 
терапевтической 
стоматологии // 



Сучасні погляди на 
актуальні питання 
теоретичної, 
експериментальної та 
практичної медицини: 
міжнар. наук.-практ. 
конф. - м. Харків, 25 
листопада 2016. - С. 
123-124.
15.4 Роль 
інноваційних 
технологій у 
підвищенні якості 
післядипломної освіти 
// Strategy of Quality in 
Industry and Education 
: XIVI nternational 
Conference. June 4-7, 
2018, Varna, Bulgaria.- 
Proceedings. Volume 1. 
–S. 164-167.
15.5 Эффективность 
лечения 
генерализованного 
пародонтита при 
местном сочетанном 
применении апигеля 
и магнитотера-пии./ 
Дементьєва О.В., 
Кокарь О.О. //The 
Sixth International 
Conference on Biology 
and Medical Sciences 
(10th June 2015).- 
Austria, Vienna.- 2015.- 
S. 116-120.
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 22 
роки

42185 Кокарь 
Оксана 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005654, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
029255, 
виданий 

23.12.2011

22 ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Кокарь О.О.. 
Оценка метаболизма 
костной ткани 
пациентов с 
генерализованным 
пародонтитом 
различной степени и 
влиянием вредных 
производственных 
факторов по 
содержанию в ротовой 
жидкости белка Klotho 
/ І.В. Возна, А.В. 
Самойленко, С.В. 
Павлов, О.О. Кокарь 
// Запорізький 
медичний журнал. 
2021. Т. 23, No 2(125). 
С. 274-279
WEB OF SCIENCE
2. Наявність не менше 



п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Ефективність 
лікування 
генералізованого 
катарального гінгівіту 
з застосуванням 
препаратів, що 
містять хлоргексидин 
// Актуальні питання 
медичної науки та 
практики. – 2015. - 
Вип. 82, Т. 1, Кн. 2. - С. 
184-188.
2.2 Роль сучасних 
технологій навчання у 
підвищенні якості 
професійної 
підготовки лікарів-
інтернів.-Збірник 
наукових праць // 
Актуальні питання 
медичної науки та 
практики. – 2017. - 
Вип. 84, Т. 2, Кн. 1. - 
С.108-113.
2.3 Выбор 
оптимальних сроков 
хирургического 
лечения врожденных 
расщелин верхней 
губы//Актуальні 
питання медичної 
науки та практики.- 
Вип. 84,Т. 1, Кн.1. –
Запоріжжя, 2017. -
С.28-32
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Алгоритм лечения, 
діагностики кариеса и 
его осложнений. 
/Возний О.В., 
Самойленко А.В., 
Возна І.В.// 
Навчальний посібник 
для студентів. м. 
Запоріжжя. – 2015. – 
120с. (Рекомендовано 
МОЗ України 
(протокол №4 від 
15.12.2015). 
3.2 Пластиночные 
протезы (клинические 
и лабораторные этапы 
изготовления).  
/Возний О.В., 
Самойленко А.В., 
Возна 
І.В.//Навчальний 
посібник для 
студентів. м. 
Запоріжжя. – 2016. – 
120 с. (Рекомендовано 
МОЗ України 
протокол №4 
16.12.2016). 
3.3  Професійне 
видалення зубних 
відкладень: ручні 
інструменти, 
ультразвукові та 
порошкоструменеві 
апарати. / Максимов 



Я.В// Навч.посібник 
для  студентів 
стоматологічних 
факультетів. 
Затверджено ЦМР 
ЗДМУ. (Протокол №5 
від 23.05 2019)- 
Запоріжжя, 2019. 60 с.
7. робота у складі 
експертних рад з 
питань проведення 
експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних 
рад Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти, або 
Акредитаційної 
комісії, або їх 
експертних рад, або 
міжгалузевої 
експертної ради з 
вищої освіти 
Акредитаційної 
комісії, або трьох 
експертних комісій 
МОН/зазначеного 
Агентства, або 
Науково-методичної 
ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
освіти МОН
Заступник голови 
експертної комісії з 
хірургії Центру 
тестування МОЗ 
України -2018р.
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Спосіб лікування 
червоного плескатого 
лишаю слизової 
оболонки порожнини 
рота. Деклараційний 
патент А 61К45/00 
17.01.2005 Бюл. №1
12.2  Спосіб лікування 
гайморитів, 
обумовлених кістами 
верхньої щелепи.-
Деклараційний патент 
А 61617/2415.11.2005 
Бюл. № 11
12.3 Спосіб лікування 
одонтогенного 
гаймориту, 
зумовленного кістами 
верхньої щелепи 
малого та середнього 
розміру. -
Деклараційний патент 
№ 16623, 15.08.06.  
Бюл. №  8
12.4 Спосіб лікування 
хронічного 
генералізованого 
катарального гінгівіту. 
-Деклараційний 
патент № 65789, 
12.12.2011.  Бюл. №  23
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 



роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Клинические 
этапы изготовления 
различных 
конструкций зубных 
протезов: учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов. 
Запорожье. – 2012. -  
119с.
13.2 Ортопедические 
этапы лечения 
заболеваний 
пародонта. Учебное 
пособие для 
самостоятельной 
работы студентов.  – 
Запорожье, 2012. -  
116с.
13.3 Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений: учеб.-
метод. пособие для 
студентовстомат. фак. 
и интернов / А. В. 
Самойленко [и др.].– 
Запорожье : 
Днепропетровск : 
[ЗГМУ], 2015. – 103 с.
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1  Вплив 
педагогічної 
майстерності 
викладача на якість 
навчання // 
Формування 
національних і 
загальнолюдських 
цінностей у студентів 
медичних і 
фармацевтичних 
вищих навчальних 
закладів: XIV Міжнар. 
наук. конф. - Київ. - 
2014. - С. 62-64
15.2 Эффективность 
лечения 
генерализованного 
пародонтита при 
местном сочетанном 
применении апигеля 
и магнитотерапии // 
The Sixth International 
Conferenceon Biology 
and Medical Sciences 
(10thJune 2015).- 
Austria, Vienna.- 2015.- 
S. 116-120.
15.3 Оптимізація 
занять на кафедре 
терапевтической 
стоматологии // 



Сучасні погляди на 
актуальні питання 
теоретичної, 
експериментальної та 
практичної медицини: 
міжнар. наук.-практ. 
конф. - м. Харків, 25 
листопада 2016. - С. 
123-124.
15.4 Роль 
інноваційних 
технологій у 
підвищенні якості 
післядипломної освіти 
// Strategy of Quality in 
Industry and Education 
: XIVI nternational 
Conference. June 4-7, 
2018, Varna, Bulgaria.- 
Proceedings. Volume 1. 
–S. 164-167.
15.5 Эффективность 
лечения 
генерализованного 
пародонтита при 
местном сочетанном 
применении апигеля 
и магнитотера-пии./ 
Дементьєва О.В., 
Кокарь О.О. //The 
Sixth International 
Conference on Biology 
and Medical Sciences 
(10th June 2015).- 
Austria, Vienna.- 2015.- 
S. 116-120.
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 22 
роки
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10 ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Varzhapetian SD, 
Gulyuk AG, Infectio-
Allergic Form оf 
Latrogenic Maxilary 
Synusite оf 
Stomatogenic Origin 
Aerobic Microflora аnd 
Indicators оf Immunity 
Health Education 
Research, Issue 6 (2), 
(December), Volume 
33. Oxford University 
Press, 2018. 698-709. 
Scopus
1.2 Varzhapetian SD, 
Gulyuk AG, Grigorieva 
EA, Strogonova TV. 
Morphological 
differentiation оf etio-
pathogenetic forms оf 
stomatogenic maxillary 



sinusitis. British 
Medical Bulletin, Issue 
1 (2), (December), 
Volume 128. Oxford 
University Press, 2018.; 
168-180. Scopus
1.3 Chronic 
inflammation of the 
schneiderian membrane 
of patients with 
stomatogenical 
maxillary sinusitis 
according to the results 
the data of the lectin 
histochemistry. Світ 
медицини та біології. 
2018 : 3 (65) ; 17-22. 
doі 10.26724/2079-
8334-2018-3-65-17-23. 
WoS
1.4 Varzhapetіan S.D., 
Gulyuk A.G. Etio-
pathogenetic forms of 
stomatogenic maxillary 
sinusitis. Світ 
медицини та біології. 
2018. № 4 (66); 35-40. 
doi 10.26724/2079-
8334-2018-4-66-35-40. 
WoS
1.5 Gulyuk A.G., 
Varzhapetіan S.D., 
Barannik N.G. 
Systematization of the 
iatrogenic pathologies 
of maxillary sinuses. 
Світ медицини та 
біології. 2019. № 1 
(67); 138-141. WoS
1.6 Varzhapetian S, 
Makarenko O, 
Sydoryako A, Baleha M, 
Bunyatyan Kh. Aerobic 
microflora in the 
pathogenesis of 
maxillary sinusitis after 
the treatment of caries 
complication. GMN. 
2019 : 4 (289) ; 42-47. 
Scopus
1.7 Malanchuk V, 
Sidoryako A, 
Varzhapetian S. Modern 
treatment methods of 
phlegmon in the 
maxilla-facial area and 
neck. GMN. 2019 : 9 
(294) ; 57-61. Scopus
1.8 Yu. Khotimska, I. 
Kovach, Kh. Buniatian, 
L. Kravchenko, S. 
Varzhapetian. 
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. 
Medicni perspektivi. 
2019;24(4):145-153 
https://doi.org/10.2664
1/2307-
0404.2019.4.189606 
Scopus
1.9 Шнайдер С.А. Стан 
тканин порожнини 
рота в пацієнтів на 
цукровий  діабет 2 



типу. / С.А. Шнайдер, 
В.Я. Скиба, О.В. 
Скиба, Г.О. Бабеня, 
С.Д. Варжапетян. //  
Медичні перспективи. 
2020. Т. 25, № 3, С. 
153-160.
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Варжапетян С.Д. 
Лектингистохимическ
ая оценка слизистой 
оболочки 
верхнечелюстной 
пазухи больных 
стоматогенным 
верхнечелюстным 
синуситом. / С.Д. 
Варжапетян. // Світ 
медицини та біології.– 
2017. - №1(59) – С. 
106-112.  
2.2 Varzhapetyan S.D., 
Gulyuk A.G. The study 
of histotopography of 
glycoconjugates in the 
perspective of the 
development of local 
therapy of 
stomatological 
maxillary sinusitis. Світ 
медицини та біології. 
Jun. 2018; 2(64) : 106-
112. 
2.3 Varzhapetian SD, 
Gulyuk AG, Barannik 
NG, Strogonova TV. 
Chronic inflammation 
of the schneiderian 
membrane of patients 
with stomatogenical 
maxillary sinusitis 
according to the results 
the data of the lectin 
histochemistry. Світ 
медицини та біології. 
2018 : 3 (65) ; 17-22. 
doі 10.26724/2079-
8334-2018-3-65-17-23. 
2.4 Varzhapetіan S.D., 
Gulyuk A.G. Etio-
pathogenetic forms of 
stomatogenic maxillary 
sinusitis. Світ 
медицини та біології. 
2018. № 4 (66); 35-40. 
doi 10.26724/2079-
8334-2018-4-66-35-40.  
2.5 Gulyuk A.G., 
Varzhapetіan S.D., 
Barannik N.G. 
Systematization of the 
iatrogenic pathologies 
of maxillary sinuses. 
Світ медицини та 
біології. 2019. № 1 
(67); 138-141.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Гулюк А.Г. 
Дифференциальная 
диагностика 
хронических 



ятрогенних 
гайморитов: 
монография / А. Г. 
Гулюк, С. Д. 
Варжапетян. 
Saarbucken, 
Deunschland. LAP 
LAMBERT. 2015. – 176 
c. 
3.2 Гулюк А.Г. 
Дифференциальная 
диагностика и 
лечение ятрогенних 
гайморитов 
стоматогенного 
происхождения, 
монография, издание 
2-е, дополненное / А. 
Г. Гулюк, С. Д. 
Варжапетян –. – 
Запорожье : Кругозор, 
2015. – 254 с.
3.3 Гулюк А.Г. 
«Клінічна діагностика 
ятрогенних 
верхньощелепних 
синуситів 
стоматогенного 
походження»: учебное 
пособие. / А.Г. Гулюк., 
С.Д. Варжапетян, А.Э. 
Тащян– Запоріжжя: 
АА Тандем, 2017. – 184 
с.
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення 
12.1 Патент на корисну 
модель №106698, 
Україна, МПК 
(2016.05) А61В10/02 
Наконечнік 
Мукобіопсон-1 для 
забору матеріалу 
біопсії слизової 
оболонки з 
одночасною санацією 
гайморової 
пазухи./Варжапетян 
С. Д.
№u201507830,заявл.0
6.08.2015;Опубл.10.05.
2016,Бюл. 
№9.заявл.06.08.2015; 
12.2 Патент на 
корисну модель 
№106699, Україна, 
МПК(2016.05)А61В10/
02 Наконечнік 
Мукобіопсон-2 для 
забору матеріалу 
біопсії слизової 
оболонки гайморової 
пазухи при відсутності 
утворення широкого 
доступу у 
синус/Варжапетян 
С.Д.№ заявки 
u201507831, 
заявл.06.08.2015.Опуб
л.10.05.2016,Бюл.№9.
12.3 Патент на 
корисну модель 
№133484, Україна, 
МПК(2019.01)А61В8/0
0 Спосіб визначення 
гострої фази 
запалення при 



ятрогенному 
верхньощелепному 
синуситі 
стоматогенного 
походження при 
відсутності даних 
клінічних ознак 
наявності ексудату у 
пазухи/Варжапетян 
С.Д. [та ін.].
№заявл.u201810736,3
0.10.2018.Опубл.10.04.
2019,Бюл.№7.
12.4 Патент на 
корисну модель 
№136082, Україна, 
Спосіб визначення 
клінічної форми 
ятрогенного 
верхньощелепного 
синусита 
стоматогенного 
походження./Варжапе
тян С.Д. [та ін.].Заявка 
№u201810735.30.10.20
18.Опубл.12.08.2019,Б
юл.№15.
12.5 Патент на 
корисну модель 
№136083, Україна, 
Спосіб 
медикаментозної 
профілактики 
ятрогенних 
верхньощелепних 
синуситів 
стоматогенного 
походження. 
Варжапетян С.Д. [та 
ін.].Заявка 
№u201810737.Бюл.
№15.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1  Удосконалення 
хірургічного методу 
лікування широкого 
ороантрального 
сполучення 
дублікатурою 
місцевих тканин: 
метод. рек. ( МЗ 
Украины, 4.14 / 11.14) 
/ А.Г. Гулюк, Н.Г. 
Баранник, С.Д. 
Варжапетян. Кіїв, 
2014. – 18 с. 
13.2 Рентгенологічні 
ознаки одонтогенних 
сторонніх тіл у 
порожнини 
гайморових пазух :, 
метод. рек. (МЗ 
Украины, 177.4 / 
50.15) / А.Г. Гулюк, 
Н.Г. Бараннік, С.Д. 
Варжапетян: Кіїв, 
2015. – 26 с.
13.3 Гулюк А.Г. 
«Клінічна діагностика 



ятрогенних 
верхньощелепних 
синуситів 
стоматогенного 
походження»: учебное 
пособие. / А.Г. Гулюк., 
С.Д. Варжапетян, А.Э. 
Тащян– Запоріжжя: 
АА Тандем, 2017. – 184 
с.
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Варжапетян С.Д. 
Изучение состояния 
реактивности 
мембраны Шнайдера 
при некоторых 
формах 
стоматогенного 
верхнечелюстного 
синусита. / С.Д. 
Варжапетян. // 
Scientific Journal 
«ScienceRise». – 2016. 
- № 9 (5). – C. 4-14. 
15.2 Varzhapetian SD. 
Definition of concepts 
of iatrogenic 
consequences with 
positive output of 
stomatological 
treatment. European 
Journal of Technical 
and Natural Sciences. 4; 
2018:33-35.
15.3  Варжапетян С.Д. 
Патогистологическое 
исследование 
мембраны Шнайдера 
при некоторых 
формах ятрогенного 
верхнечелюстного 
синусита, в патогенезе 
которых превалирует 
инфекционный 
компонент. / С.Д. 
Варжапетян, А.Г. 
Гулюк, И.О. Штанько. 
// Інновації в 
стоматології. – 2016. – 
№ 3. – С. 11-18. 
15.4  Варжапетян С.Д. 
Ультразвуковая 
характеристика 
медикаментозной 
формы ятрогенного 
верхнечелюстного 
синусита. / С.Д. 
Варжапетян. // 
Modern Science. – 
2016. № 4. – С. 113-121.
15.5 Варжапетян С.Д. 
Распределение 
рецепторов к лектину 
бузины черной (sna) в 
структурах слизистой 
оболочки 
верхнечелюстной 
пазухи при 
ятрогенном и 
одонтогенном 
верхнечелюстном 
синуситах. // С.Д. 



Варжапетян. // 
Вестник проблем 
биологии и 
медицины. – 2017. – 
Вып. 1(135). – С. 277-
283. 
15.6 Varzhapetian SD, 
Gulyuk AG, Stroganova 
TV. Distribution of 
receptors to lectins in 
the schneider 
membrane under 
various 
etiopathogenetic forms 
of the іatrogenic 
maxillar sinusite. 
Врачеб. дело. 2018 
Mar; 1–2: 143-147. DOI 
10.31640/JVD.1-
2.2018(23).
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Запорізького 
осередку асоціації 
стоматологів
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 10 
років

118678 Чертов 
Сергій 
Олександров
ич

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 056986, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента AД 
004030, 
виданий 

26.02.2020

9 ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Chertov, S.O., 
Batyhina, O.M., 
Harkusha, A.O., (2019). 
The impact of of 
agricultural production 
factors on childrens 
health. Wiadomosci 
Lekarskie (Warsaw, 
Poland : 1960) 2017-
2023.
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Чертов С. А. 
Непосредственная 
имплантация в 
инфицированные 
лунки удаленных 
зубов / С. А. Чертов // 
Укр. стомат. альм : 
наук.-практ. рец. 
журн. - 2016. - N 1 т. 2. 
- С. 54-59.
2.2 Чертов С. О. 
Методика 
виготовлення 
стереолітографічної 
моделі щелеп при 
проведенні 
субперіостальної 
імплантації / С. О. 
Чертов // Dental 
science and practice. - 
2015. - № 1-2. - С. 29-
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2.3 Чертов С. А. Опыт 
применения 
формирующих колец 
и защитных 
колпачков из 
фторопласта на 
однокомпонентных 
имплантатах / С. А. 
Чертов, А. М. 
Никулин, А. В. 
Возный // Патологія. - 
2014. - № 1. - С. 87-90.
2.4 Чертов С. О. 
Досвід застосування 
дентальних 
імплантатів з 
наноструктурного 
титану / С. О. Чертов, 
І. В. Возна // Клінічна 
стоматологія. - 2013. - 
№ 3-4. - С. 95.
2.5 Чертов С. А. Обзор 
свойств материалов, 
используемых в 
производстве 
дентальных 
имплантатов  / С. А. 
Чертов, С. В. Стойков 
// Український 
стоматологічний 
альманах. - 2013. - № 
4. - С. 101-104.
8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
НДР «Динамічні 
зміни морфологічних 
і біомеханічних 
властивостей тканин 
щелепно-лицьової 
області при 
реабілітації пацієнтів 
з адентією». Керівник  
теми.
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 



підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
завідувач кафедри 
пропедевтичної та 
хірургічної 
стоматології
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Патент на корисну 
модель № 22810 
Спосіб одноетапної 
субперіостальної 
імплантації, 2007.
12.2 Патент на 
корисну модель 
№24992  Конструкція 
ендоносально-
субперіостального 
модуля, 2007.
12.3 Патент на 
корисну модель  
№25029 Одноетапний 
стоматологічний 
імплантат, 2007.
12.4 Патент на 
корисну модель 
№33592 
Стоматологічний 
внутрішньокістковий 
імплантат, 2008.
12.5 Патент на 
корисну модель 
№56183 
Стоматологічний 
внутрішньокістковий 
одно- етапний 
імплантат, 2011. 
12.6 Патент на 
корисну модель 
№70177 Тимчасовий 
абатмент для 
двохетапного 
внутрішньо кісткового 
імплантата CLASSIC, 
2012. 
12.7 Патент на 
корисну модель 
№70178 Формувач 
ясен для двохетапного 
внутрішньо кісткового 
імплантату CLASSIC, 
2012. 
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений : учеб.-
метод. пособ. / А. В. 
Самойленко [и др.]. - 



Запорожье ; Днепр : 
[б. и.], 2017. - 102 с.
13.2 Клинические и 
лабораторные этапы 
изготовления 
частичных и полных 
съемных протезов: 
навч.-метод. посіб.  - 
Запоріжжя, ЗДМУ, 
2015 – 102с. 
13.3 Планування 
імплантологічного 
лікування у пацієнтів 
з дефектами зубного 
ряду:  навч.-метод. 
посіб.  - Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2017 – 168с. 
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Современные 
аспекты проблемно-
ориентированного 
обучения в 
медицинских вузах / 
В. К. Сырцов [и др.] // 
Впровадження 
інноваційних 
технологій в медичну 
освіту: проблемно-
орієнтоване навчання 
та віртуальні пацієнти 
: мат. Всеукр. наук.-
метод. конф. з 
міжнар. участю (22 
квітня 2015 р, м. 
Запоріжжя) / МОЗ 
України, Запоріз. 
держ. мед. ун-т. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - С. 156-160.
15.2 Чертов С. А. 
Клиническое 
обоснование 
применения 
дентальных 
имплантатов из 
наноструктурного 
титана / С. А. Чертов, 
О. А. Ясногор // 
Комплексний підхід у 
реабілітації 
стоматологічних 
хворих : всеукр. наук.-
практ. конф. зб. наук. 
праць / МОЗ України, 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Асоц. 
стоматологів України. 
- Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - С. 71-73.
15.3 Чертов С. А. 
Применение 
стоматологических 
имплантатов из 
оксида циркония при 
протезировании в 
"эстетически 
значимых зонах" / С. 
А. Чертов, Д. Ю. 
Бригадир, С. А. 
Сапалев // 
Комплексний підхід у 
реабілітації 



стоматологічних 
хворих : всеукр. наук.-
практ. конф. зб. наук. 
праць / МОЗ України, 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Асоц. 
стоматологів України. 
- Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - С. 70-71.
15.4 Чертов, С. А. 
Временное 
протезирование после 
проведения 
непосредственной 
дентальной 
имплантации / С. А. 
Чертов, О. А. Ясногор, 
Д. Ю. Бригадир // 
Комплексний підхід у 
реабілітації 
стоматологічних 
хворих : всеукр. наук.-
практ. конф. зб. наук. 
праць / МОЗ України, 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Асоц. 
стоматологів України. 
- Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - С. 68-70.
15.5 Чертов, С. А. 
Видовой состав 
микрофлоры полости 
рта с поверхности 
фторопластового 
защитного колпачка 
на однокомпонентных 
дентальных 
имплантатах / С. А. 
Чертов, О. С. 
Бригадир, Д. Ю. 
Бригадир // 
Комплексний підхід у 
реабілітації 
стоматологічних 
хворих : всеукр. наук.-
практ. конф. зб. наук. 
праць / МОЗ України, 
Запоріз. держ. мед. 
ун-т, Асоц. 
стоматологів України. 
- Запоріжжя : ЗДМУ, 
2015. - С. 67-68.
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Голова Запорізького 
осередка Асоціації 
імплатологів Укрвїни 
2017-2019
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 9 
років

32371 Турган Ольга 
Дмитрівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДH 002459, 

виданий 
21.05.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

ФЛ 007864, 
виданий 

24.04.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006188, 
виданий 

28.11.1988, 

37 ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні 
технології у 
вищій школі

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
Україн
2.1 Турган О.Д. Дім і 
бездомів’я в онтології 
драм Лесі Українки. // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі. Збірник 



Атестат 
професора ПP 

000239, 
виданий 

22.12.2000

наукових праць. – 
Випуск 13. – К. : 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 588– 603.
2.2 Турган О.Д. 
Медична 
проблематика у 
творчості І. Франка. // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія: 
Філологія. Ужгород, 
2016. – Випуск 2 (36). 
– с. 17–22.
2.3 Турган О.Д. Агон 
життя і смерті у 
творчості Михайла 
Коцюбинського. // 
Слово і час. – 2017. – 
№6 (678). – С. 28–35.
2.4 Турган О.Д. …
Відчуваю людину, як 
рана сіль: 
експресіоністична 
поетика в творчості 
Гр. Тютюнника. // 
Волинь філологічна: 
текст і контекст. – 
2017. – Випуск 23: 
Літературний 
експресіонізм в 
інтермедіальному 
контексті. – С. 204-
220.
2.5 Турган О.Д. 
Неоміфологізація 
образу Ніоби в 
українській і 
польській літературі 
ХХ ст. // Сучасні 
проблеми 
мовознавства і 
літературознавства 
(збірник наукових 
праць) / відп. ред. 
І.В.Сабадош. – 
Ужгород, 2018. – 
Вип.23. – 444 с. - С. 
330-334.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням): 
підручник / С.М. 
Луцак, О.В. 
Сидоренко, Н.П. 
Литвиненко … О.Д. 
Турган та ін.). - Київ: 
ВСВ «Медицина», 
2017. – 540 с. – С. 42-
61, С. 335-359.
3.2 Турган О.Д. 
Незгасний у святім 
полум’ї життя (Модест 
Левицький). // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти : 
Монографія. Книга 
друга. - Івано-
Франківськ, 2018. - С. 
287–298.
3.3 Турган О.Д. 
Везувій мислі і слова 
(Павло Тичина) // 
Українознавство в 



персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти : 
монографія. Книга 
третя. - Івано-
Франківськ, 2019. С. 
292–300.
3.4 Турган О.Д. З 
розкішного саду 
емоцій (Максим 
Рильський). // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти. 
Монографія. Книга 
третя. Івано-
Франківськ, 2019. - С. 
292–300.
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
 Захист кандидатської 
дисертації Федько 
О.Ю. 
«Культурософські 
мотиви у романістиці 
Леоніда Горлача: 
особливості 
функціонування» 
05.11.2018 р. в 
спецраді Д 26.178.01 
при Інституті 
літератури ім. Т.Г. 
Шевченка НАН 
України.
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Завідувач кафедри 
культурології та 
українознавства 
ЗДМУ
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 



разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Опонування: 
11.1 докторська 
дисертація Ткаченка 
Романа Петровича 
«Художньо-
інтерпретаційні 
моделі прози про 
науку в українській 
літературі ХІХ – 
початку ХХ ст. 
(жанрово-стильові 
різновиди й новації)», 
спецрада Д 26.001.15 
при Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист у 2016 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.2 Кандидатська 
дисертація Коломієць 
Ірина Анатоліївни 
«Творчість О. 
Копиленка і 
соцреалістична 
парадигма 1920-1950-
х років», спецрада К 
64.051.07 при 
Харківському 
національному 
університеті імені В. 
Н. Каразіна. Захист у 
2016  р. Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
11.3 Докторська 
дисертація Бикової 
Тетяни Валеріївни 
«Гуцульщина як тест в 
українській літературі 
першої третини ХХ 
ст.», спецрада Д 
26.178.01 при Інституті 
літератури імені Т.Г. 
Шевченка НАН 
України. Захист у 2016 
р. Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
11.4 Докторська 
дисертація Меншій 
Аліси Миколаївни 
«„Школа” М. 
Коцюбинського в 
українському 
постімпресіонізмі: рух 
стильових тенденцій», 
спецрада Д 26.001.15 
при Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист у 2017 р. 
Спеціальності 10.01.01 
– українська 
література, 10.01.06 – 
теорія літератури. 
11.5 Докторська 
дисертація Матвєєвої 
Тетяни Степанівни 
«Романний дискурс 
української літератури 
другої половини ХІХ 
століття як метатекст: 
модель світу, жанрові 
трансформації», 



спецрада Д 26.178.01 
при Інституті 
літератури імені Т.Г. 
Шевченка НАН 
України. Захист у 2017 
р. Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література.
11.6 Кандидатська 
дисертація Бокшань 
Галини Іванівни 
«Неоміфологізм у 
художній прозі 
Галини Пагутяк», 
спецрада Д 26.133.03 
при Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка. 
Захист у 2017  р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.7 Докторська 
дисертація Біляцької 
Валентини Петрівни 
«Жанровий код 
українського роману у 
віршах кінця ХХ – 
початку ХХІ 
століття», спецрада Д 
26.133.03 при 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка. 
Захист у 2017 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література. 
11.8 Докторська 
дисертація Ткаченко 
Тетяни Іванівни 
«Онтологічно-
екзистенційні основи 
української малої 
прози кінця ХІХ – 
початку ХХ століть», 
спецрада Д 26.001.15 
при Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист у 2018 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література. 
11.9 Кандидатська 
дисертація Юрчак 
Галини Михайлівни 
«Жанрово-стильова 
своєрідність 
романістики Юрія 
Косача», спецрада К 
20.051.13 у 
Прикарпатському 
національному 
університеті імені 
Василя Стефаника. 
Захист у 2018  р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.10 Кандидатська 
дисертація Цепкало 
Тетяни Олександрівни 
«Міфологема місяця в 
українській поезії ХХ 
століття», спецрада Д 
26.133.03 при 
Київському 
університеті імені 
Бориса Грінченка. 



Захист у 2018  р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.11 Докторська 
дисертація 
Підопригори Світлани 
Володимирівни 
«Українська 
експериментальна 
проза ХХ – початку 
ХХІ століть: 
«неможлива 
література», спецрада 
Д 26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист у 2019 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література, 10.01.06 – 
теорія літератури.
11.12 Кандидатська 
дисертація Левченко 
Оксани 
Олександрівни 
«Неоромантична 
поетика прози 
Михайла 
Коцюбинського», 
спецрада Д 73.053.07 
при Черкаському 
національному 
університеті імені 
Богдана 
Хмельницького. 
Захист у 2019 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.13 Докторська 
дисертація Пухонської 
Оксани Ярославівни 
«Посттоталітарна 
пам'ять та її 
трансформація в 
сучасній українській 
літературі», спецрада 
Д 73.053.03 при 
Черкаському 
національному 
університеті імені 
Богдана 
Хмельницького. 
Захист у 2019 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.14 Докторська 
дисертація Мочернюк 
Наталії Дмитрівни 
«Українська 
література 20-30-х 
років ХХ століття у 
взаємодії з 
образотворчим 
мистецтвом: 
інтермедіальний 
дискурс», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист у 2019 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література, 10.01.05 – 
порівняльне 



літературознавство.
11.15 Докторська 
дисертація Скорини 
Людмили Вікторівни 
«"Гомін і відгомін": 
дискурс 
інтертекстуальності в 
українській літературі 
1920-х років», 
спецрада Д 26.178.01 
при Інституті 
літератури ім. Т.Г. 
Шевченка НАН 
України. Захист у 2019 
р. Спеціальність 
10.01.01 – українська 
література, 10.01.05 – 
порівняльне 
літературознавство.
11.16 Кандидатська 
дисертація Білічак 
Оксани Ігорівни 
«Поетика лірики 
Євгена Плужника», 
спецрада К 26.053.22 
при Національному 
педагогічному 
університеті імені 
М.П. Драгоманова. 
Захист у 2020 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Турган О.Д., 
Полковніков Ю.Ф., 
Потоцька О.І., 
Ганошенко Ю.А. 
Програма 
педагогічної практики 
для магістрів вищих 
медичних закладів 
освіти ІІІ–IV рівня 
акредитації, 
спеціальності 
8.12010007 
«Лабораторна 
діагностика». – Київ, 
МОЗ України, 2015. – 
20 с.
13.2 Турган О.Д., 
Ганошенко Ю.А 
«Історія української 
культури»: методичні 
рекомендації для 
організації 
самостійної роботи 
студентів 
спеціальності 
«Медицина». – 
Запоріжжя :ЗДМУ, 
2018. – 21 с.
13.3 О.Д. Турган, О.В. 
Сидоренко, С.А. 
Козиряцька, О.С. 
Вещикова. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням). 
Основи і практика 



редагування : 
навчально-
методичний посібник 
для студентів І курсу 
медичних 
факультетів. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 80 с.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 37 
років

35724 Васецька 
Лариса 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки 
іноземних 
громадян

Диплом 
спеціаліста, 

Запорозький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1986, 

спеціальність:  
російська мова 

і література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034229, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022842, 
виданий 

22.12.2009

31 ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні 
технології у 
вищій школі

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Васецька Л.І. 
Коммуникатив но-
когнитивное обучение 
профессиональной 
речи иностранных 
студентов: подходы, 
стратеги и тактики // 
Русский язык в 
поликультурном мир 
е : VII междунар. 
научн.-практ. конф. : 
Сб. науч. труд. – Киев, 
2014 . - С. 133- 139 
(ISBN 966-96387-6-2) 
2.2  Васецька Л.І. 
Организационно- 
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. – С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628- 
051-4). 
2.3 Васецька Л.І. 
Организационно- 
методические аспекты 
модели 
самостоятельной 
работы иностранных 
студентов на 
языковой кафедре 
медицинского вуза // 
Вища медична освіта : 
Сучасні виклики та 
перспективи : Зб. 
наук. праць. – Київ: 
КІМ, 2016. С. 44 - 50 
(ISBN 978-617-628- 
051-4). 
2.4 Васецька Л.І., 
Морозова О.В. 
Концептуальні засади 
сучасних педагогічних 
технологій у 
немовному ВНЗ // 
Гуманітарний вісник 
ДВНЗ. – Вип. 37-1. - 
Т.V (73) : Вища освіта 
України у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору. – 
К. : Гнозис, 2017. - С. 



61 – 75. 
2.5 Васецька Л.І., 
Соловйова О.В. 
Впровадження 
мультимедійних 
технологій у 
навчальний процес : 
проблеми і 
перспективи // 
Викладання мов у 
вищих навчальних 
закладах освіти на 
сучасному етапі: 
Міжпредметні 
зв’язки: Наукові 
дослідження. Досвід. 
Пошуки: зб. наук. 
праць. Харків, 2019. 
Вип. 34. - С. 30-4
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. 
Граматика української 
мови : навчальний 
посібник для 
студентів-іноземців 
вищих медичних 
закладів. Запоріжжя: 
[ЗДМУ], 2016. – 205 с. 
: іл. (Затв. ЦМР 
ЗДМУ. Протокол № 5 
від 02.06.2016 р). 
3.2  Васецька Л.І., 
Давидова І.В., Гроссу 
Н.В., Коношенко Є.В. 
Знайомство з 
Україною: навчальний 
посібник для слухачів 
- іноземних громадян 
довузівського етапу 
підготовки з 
дисципліни 
«Країнознавство». 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. – 184 с. : іл. - ел. 
опт. диск (CD-RW) 
(Затв. ЦМР ЗДМУ 
(Протокол № 5 від 
24.05.2018 р.) 
3.3  Васецька Л.І. 
Основи педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі : 
Навчальний посібник 
для аспірантів (денна 
та вечірня форми 
навчання). 
Запоріжжя: [ЗДМУ], 
2018. -169 с. (Затв. на 
ЦМР ЗДМУ протокол 
«№ 1 від 27.09.2018 
р.) 
3.4 Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Кушнір І.М. Навчання 
професійного діалогу : 
Лікар-хворий. 
Навчальний посібник. 
Харків: ХНУ ім. В.Н. 
Каразіна, 2019 – 58 с.
8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 



редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР центру 
підготовки іноземних 
громадян на тему 
«Комунікативний 
підхід до навчання 
науковому дискурсу 
іноземних студентів» 
№ державної 
реєстрації: шифр: 
0117u006962.
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
Керівник Центру 
підготовки іноземних 
громадян в ЗДМУ
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 1210 від 
13.08.2015 на Типову 
навчальна програма з 
російської мови для 
іноземних студентів, 
які навчаються у ВНЗ 
України 
медикобіологічного 
профілюю / Е.И. 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая - 2-ге вид., 
випр. Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2014. 93 
12.2 Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61208 від 



13.08.2015 на 
Материалы 
модульных контролей 
для иностранных 
студентов-медиков 
русскоязычной 
формы обучения (I-III 
курсы) : Учебный 
комплекс / Е.И., 
Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 197 с. 
12.3  Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 61209 від 
13.08.2015 на 
Методические 
рекомендации для 
преподавателей по 
проведению итоговых 
контролей модулей 
(медицинский вуз, IIII 
курсы, русскоязычная 
форма обучения) / 
Е.И., Гейченко, Л.И. 
Васецкая, А.В. 
Рыбалко, 
Е.И.Старостенко. - 
Запорожье : Изд-во 
ЗГМУ, 2015. – 267 с. 
12.4  Свідоцтво про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір № 75125 на 
навчальний посібник 
«Граматика 
української мови» 
/авт. Васецька Л.І., 
Алексєєнко Т.М., 
Сидоренко О.В. (Дата 
реєстрації : 01.12.2017)
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.) 
13.2 Васецька Л.І., 



Гринь Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
підготовки третього 
(освітньо-наукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). – 92 
с. . (Затв. ЦМР ЗДМУ 
Протокол № 5 від 
23.05.2019 р.) 
13.3 Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього 
(освітньонаукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (очна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 117 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.) 
13.4 Васецька Л.І., 
Гринь Ю.В. Сценарій 
онлайн-курсу з 
дисципліни «Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі» для 
самостійної роботи 
аспірантів-здобувачів 
третього 
(освітньонаукового) 
рівня – доктор 
філософії напряму 
Охорони здоров’я 
спеціальностей 221 
«Стоматологія», 222 
«Медицина», 226 
«Фармація», 228 
«Педіатрія» (заочна 
форма навчання). - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 116 с. (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.) 
13.5 Васецька Л.І., 
Гайдук Л.П., Гроссу 
Н.В. Сценарій 
онлайнкурсу 
«Читаємо й говоримо 
українською мовою» 
.з дисципліни 
«Українська мова» 
для самостійної 
роботи 
слухачівіноземних 
громадян 
довузівського етапу 



підготовки. - 
Запоріжжя : [ЗДМУ], 
2019. – 40 с. . (Затв. 
ЦМР ЗДМУ Протокол 
№ 5 від 23.05.2019 р.)
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Васецька Л.І. 
Базові принципи 
організації 
самостійної роботи 
іноземних студентів / 
Л.І. Васецька // 
Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 37 
– 40 
15.2 Васецька Л.І. 
Формування вмінь та 
навичок читання 
художньої літератури 
у іноземних 
студентівнефілологів 
/ Л.І. Васецька, Л.М. 
Сенік // Инновации и 
традиции в 
преподавании 
русского языка в вузе 
и школе. – Вып. 9. – Х. 
: ХНУСА, 2014. – С. 
325 – 328 
15.3 Васецька Л.І. 
Навчальнометодични
й комплекс як основа 
оптимізації мовної 
підготовки іноземних 
студентів у 
нефілологічному ВНЗ 
(із досвіду роботи 
кафедри мовної 
підготовки ЗДМУ) / 
Л.І. Васецька // 
Новітні педагогічні 
технології у 
викладанні мов 
іноземним студентам: 
Зб. матеріалів 
Всеукраїнського 
науково-методичного 
семінару (16 лютого 
2017 р.) – Х.: ХНАДУ, 
2017 . – С. 45 -52 
15.4 Авраменко М.О. 
Організація 
навчального процесу з 
використанням 
мультимедійних 
технологій на 
довузівському етапі 
навчання мови 
іноземців: проблеми і 
перспективи / М.О. 
Авраменко, Д.І. 
Дочинець, Л.І. 
Васецька // 
Методологія та 
практика 
лінгвістичної 
підготовки іноземних 
студентів : Зб. 



матеріал. Всеукр. 
наук.- практ конф. 
(26.04.2017). – Х., 
2017. – С. 7 -9 
15.5 Васецька Л.І. 
Концепції моделей 
навчання у сучасній 
дидактичній системі 
вищої школи / Л.І. 
Васецька // Ключові 
аспекти формування у 
полікультурному 
середовищі іноземної 
комунікативної 
компетенції сучасного 
студентства : 
Матеріали 
Міжнародного 
науково-методичного 
семінару (24 травня 
2018). – Х., 2018. – С. 
187 - 192 
15.6 Васецька Л.І. 
Комунікативнокогніти
вний підхід до 
навчання наукового 
дискурсу іноземних 
студентів : аналіз 
проблеми та 
перспективні напрями 
вирішення / Л.І 
.Васецька // 
Проблеми і 
перспективи 
підготовки іноземних 
студентів: матеріали 
міжнародної 
науковопрактичної 
конференції, м. 
Харків, 11-12 жовтня 
2018 р. – Х. : ХНАДУ. 
– С. 39-44.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 31 
рік

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

1.Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus) 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 



наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2.2  Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
2.3 Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
2.4 Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–
164.
2.5 Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
3.2 Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 



неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
У структурі 
навчального 
навантаження за 2017-
2018 н.р. 160 
аудиторних годин, на 
2018-2019н.р. –180 
аудиторних годин, на 
2019-2020 н.р.– 248 
аудиторних годин.
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
З 2018 – член 
редколегії фахового 
видання «Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки».
З 2019 – член 



редколегії фахового 
видання «Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філологічні науки».
З 2020 – член 
редколегії фахового 
видання «Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. 
Філологічні науки».
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
З грудня 2018 по 
січень 2020 - 
завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ.
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
11.1 Член 
спеціалізованої вченої 
ради  К 18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
11.2 Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 р. 
Спеціальність 10.01.01 



– українська 
література.
11.3 Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі першої 
половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавство та 
10.01.06 – теорія 
літератури
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 23 
роки
Наявність сертифікату 
володіння іноземною 
мовою на рівні не 
менше В2: English 
Level B2

197288 Міщенко 
Олег 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІІ медичний 
факультет 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 027894, 
виданий 

28.04.2015, 
Атестат 

доцента AД 
000641, 
виданий 

20.03.2018

14 ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of 
ScienceCoreCollection
1.1 Morphological 
Estimation of Bone 
Tissue in Peri-implant 
Zone if Using Dental // 
European Journal of 
Medicine, 2014, Vol.(4), 
№ 2 – Р.30-44.
1.2 Biological 
evaluation of new β(Zr-
Ti)-
alloysfordentalimplanta
tion // New Armenian 
Medical Journal, ( 2014 
), Vоl. 4 - Р . 51-56.
1.3 Controlled 
Properties of 
OsteotropicBiomins 
Implant Material for 
Various Clinical 
Applications (Literature 
Review and Own 
Results) // Russian 
Journal of Biological 
Research, 2014 - Vol. 
(2), № 2 – Р.100-112.
1.4 Лечение 
переломов нижній 
челюсти с помощью 



назубного 
компрессионно-
дистракционного 
апарата // Georgian 
Medical News №7-8, 
2013.- Р. 12-15
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
2.1 Динаміка 
морфологічної 
переімплантатної 
перебудови кістки та 
остеоітеграції 
цирконієвих 
імплантатів // 
Імплантологія. 
Парадонтологія. 
Остеологія. – 2015 - 
№2(38). – С. 8-15
2.2 Дослідження 
поведінки магнієвих 
імплантатів in-vitro в 
розчині SBF // 
Морфологія. - 2016. - 
Т.10, №3. - С. 110-114.
2.3 Исследование 
напряженного 
состояния кости при 
взаимодействии с 
различными 
імплантатами // 
Вісник СевНТУ. – 
2014. - С. 147-153
2.4 Динаміка 
морфологічної 
переімплантатної 
перебудови кістки та 
цирконієвих 
імплантатів // 
імплантологія 
Парадонтологія 
Остеологія – Львів – 
№2(38) – 2015 – с.8-15
2.5 Воспалительные 
процессы в 
периимплантатной 
зоне. ЗДМУ. 
Запоріжжя,Україна.Су
часна стоматологія 
1(95) 2019 – с. 80-85.
5. участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”;
5.1  Regional Poland 
projects "Development 
and commercialization 
of innovative dental 
implants with advances 
osteoinductive 
properties"
5.2 H2020 project 
777926 "Nanostructural 
surface development 
for dental implant 
manufacturing"
5.3 H2020- RISE-
MSCA-2018 Novel 1D 
photonic metal oxide 
nanostructures for early 
stage cancer detection. 



GrantagreementID: 
778157
5.4 Радник 
Європейської академії 
стоматологи.
5.5 Президент 
ICOIEurope-Ukraine.
8. виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Відповідальний 
виконавець НДР 
кафедри: «Динамічні 
зміни морфологічних 
та біомеханічних 
властивостей тканин 
щелепно-лицевої 
ділянки при 
реабілітаціі пацієнтів 
з адентіей».
12. наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення
12.1 Назубний 
компресійно-
дистракційний апарат 
для лікування 
переломів нижньої 
щелепи // 
Деклараційний патент 
на корисну модель № 
11232  вид. 15.12.2005 
р.
12.2 Спосіб лікування 
переломів нижньої 
щелепи в межах 
зубного ряду // 
Деклараційний патент 
на корисну модель  № 
22070  вид. 10.04.2007 
р.
12.3 Зубний імплантат 
// Деклараційний 
патент на корисну № 
75719  вид. 10.12.2012 
р.
12.4 Ортодонтичний 
імплантат // 
Деклараційний патент 
на корисну модель№ 
85222  вид. 11.11.2013 
р
12.5 Зубний імплантат 
// Деклараційний 
патент на корисну 
модель № 104720  
вид. 10.02.2016 р
12.6 Імплантат // 
Деклараційний патент 
на корисну модель № 
106623  вид. 
25.04.2016 р
12.7 Імплантат // 
Патент на винахiд № 
113360  вид. 10.01.2017 



р
12.8 Implant 
stomatologiczny  
W.126254. 2017-04-13
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Алгоритм 
диагностики, лечения 
и профилактики 
кариеса и его 
осложнений: учеб.-
метод. пособ. Для 
студентов стомат. 
факультета и 
интернов. - 
Запорожье, 
Днепропетровск, 2015. 
- С. 103
13.2 Результаты 
лечения переломов 
мыщелкового 
отростка нижней 
челюсти: метод. 
Рекомендації. – 
Запоріжжя, 2006. - С. 
20
13.3 Дезінфекція та 
стерилізація в 
стоматології: навч.-
наоч. посіб. 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2013. - 83 с.
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Концепция 
формы дентальних 
имплантатов системы 
Zircon Prior // 
Хирургия Восточная 
Европа. – 2015. - № 
2(14).– С.34
15.2 MgAlloys in vitro 
Degradation in 
Simulated Body 
Fluidand Citrate 
Solutions: 
Nanomaterials: 
Application & 
Properties, 7th 
International 
Conference 
Nanomaterials: 
Application & 
Properties '2017. – P. 4. 
– P. 04NB09-1 - 
04NB07-3.
15.3 In-vivo оценка 
взаимодействия 
мягкой ткани с 
наноструктурированн
ой поверхностью ZrO2 
и TiO2. // 



Современная 
стоматология. - 2016. - 
№ 5. - С. 53-57.
15.4 Имитационное 
компьютерное 
моделирование 
напряженно-
деформированного 
состояния систем 
«кость – имплантат» 
при применении 
имплантатов из 
циркониевых сплавов 
// Современная 
стоматология. – 2017. 
– №2. – С. 62–68.
15.5 Chemical and 
Structural 
Charaterization of 
Sandlasted Surface of 
Dental Implant using 
ZrO2 particle with 
Different Shape 
Coatings 2019,9,223; 
doi 
:10.3390/coatings9040
223
16. участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
АСУ, ADA,ICOI, ICOI-
PL
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 14 
років
18. наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років
ЗЦЄМтаШД

181696 Сепетий 
Дмитро 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 010540, 

виданий 
26.11.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050767, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
033484, 
виданий 

25.01.2013

14 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Sepetyi D. The 
Conceivability-to-
Possibility Entailment: 
How It Does (not) Work 
// The Philosophical 
Forum. – 2017. – Vol. 
48 (3). – P. 273-286.
(індексація у Web of 
Science (Arts & 
Humanities Citation 
Index), Scopus)
1.2 Sepetyi D. The Soul 
and Personal Identity. 
Derek Parfit’s 
Arguments in the 
Substance Dualist 
Perspective // 
Perichoresis. – 2017. – 
Vol. 15(2). – P. 3-23. 
(індексація у Scopus) 
1.3 Сепетий Д. П. 
Співвідношення 
понять субстанційного 
союзу і взаємодії душі 
й тіла у філософії 



Декарта // Sententiae. 
– 2018. – Том 37(1). – 
С. 136-152. (індексація 
у Scopus)
1.4 Sepetyi D. Mysteries 
of Mind and Matter in 
the Perspective of Colin 
McGinn’s Philosophy // 
Philosophy and 
Cosmology. – 2016. – 
Vol. 16.– P. 211-219. 
(індексація у Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation 
Index))
1.5 Sepetyi D. Can the 
Chinese Robot Think? 
// Philosophy and 
Cosmology. – 2017. – 
Vol. 19.– P. 143-153.
(індексація у Web of 
Science (Emerging 
Sources Citation 
Index))
1.6 Sepetyi D. John 
Searle’s Naturalism as a 
Hybrid (Property-
Substance) Version of 
Naturalistic 
Psychophysical Dualism 
// Disputatio. – 2019. – 
Vol. 11. – P. 23-44.
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Сепетий Д. П. 
Репрезентаціонізм як 
спроба захисту 
матеріалізму // 
Актуальні проблеми 
філософії та 
соціології. – 2015. – 
№ 5. – С. 189-192.
2.1 Сепетий Д. П. 
Проблема 
нередуковності в 
межах і (можливо) за 
межами фізичної 
реальності // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 35. – C. 
123-129.
2.3 Sepetyi D. P. 
Interactionism vs 
epiphenomenalism: 
unclosing the causal 
closure of the physical 
// Філософська думка. 
– 2017. – №5. – С. 113-
128.
2.4 Sepetyi D. P. 
Making sense of the 
puzzle of matter: 
Idealistic Challenge and 
Quasi-Kantian 
Response // 
Філософська думка. – 
2018. – №2. – C. 115-
130.
2.5 Sepetyi D. P. 
Quantum Mechanics 
and Consciousness: No 
Evidence for Idealism 



// Філософська думка. 
– 2018. – №4. – C. 95-
105.
2.6 Сепетий Д. П. 
Співвідношення 
понять субстанційного 
союзу і взаємодії душі 
й тіла у філософії 
Декарта // Sententiae. 
– 2018. – Том 37 (1). – 
С. 136-152.
2.7 Sepetyi D. P. Forty 
years after: 
reconsidering the 
problem of Descartes’s 
Natural Institution 
theory vs the 
Coextension theory // 
Філософська думка. – 
2019. – №1. – C. 106-
119.
2.8 Sepetyi D. P. The 
Third Realm and the 
Failure of Its 
Naturalisation in Karl 
Popper’s Conception of 
World 3 // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. – 
2019. – Вип. 23. – С. 5-
11.
2.9 Сепетий Д. П. 
Значення та 
методологічна 
специфіка філософії в 
перспективі 
критичного 
раціоналізму // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2019. – Вип. 40. – C. 
131-138.
2.10 Сепетий Д. П. 
Свiдомiсть, 
комп’ютери та новий 
мозок Мері // 
Актуальні проблеми 
духовності. – 2014. – 
Вип. 15. – С. 204-215.
2.11 Сепетий Д. П. 
Психофізичний 
інтеракціонізм і 
проблема 
детермінізму: як 
приборкати Демона 
Лапласа? // 
Практична філософія. 
– 2015. – №1 (55). – C. 
108-116.
3. Підручники і 
посібники МОН та 
МОЗ або монографії
3.1 Сепетий Д. П. 
Історія філософії. 
Курс лекцій: навч. 
посібник. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2015. – 246 с.
3.2 Сепетий Д. П. 
Основні проблеми 
філософії. Курс 
лекцій: навч. посіб. 
для студентів мед. та 
фармац. ф-тів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 131 с. 
3.3 Сепетий Д. П. 



Свідомість як 
суб'єктивність: 
таємниця Я: 
[монографія : в 2 кн.] 
/ Дмитро Сепетий. – 
2-ге вид., перероб. – 
Запоріжжя : Просвіта, 
2017. – 302 с.; 282 с.
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
заняття з дисциплін 
«Philosophy» та 
«Foundations of 
Bioethics and 
Biosafety» для 
іноземних студентів, 
що навчаються 
англійською мовою
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційної 
колегії журналів
1. «Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка: 
Філософські науки» 
(категорія Б - 
філософські науки)
2. «Українська 
полоністика» 
(категорія Б - 
філологічні, 
філософські, 
педагогічні
 науки)
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: 
навчально-
методичний посібник 
для підготовки 
Докторів філософії 



«Doctor of Philosophy» 
(PhD). – Запоріжжя, 
ЗДМУ, 2018. – 76 с.
13.2  Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної  
роботи студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c.
13.3 Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c.
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Сепетий Д. П. 
Чому існує “Важка 
проблема свідомості”? 
// Філософська думка. 
– 2016. – № 2. – С. 30-
38.
15.2 Сепетий Д. П. 
Психофізичний 
дуалізм Декарта у 
сучасній 
ретроспективі // 
Філософська думка. – 
2016. – № 3. – С. 64-
73.
15.3 Сепетий Д. П. 
Філософія свідомості 
Вільяма Хаскера: 
аргументація за 
інтеракціоністський 
дуалізм // Актуальні 
проблеми духовності. 
– 2016. – Вип. 17. – С. 
133-147.
15.4 Сепетий Д. П. Чи 
загрожують 
iнтеракцiонiстському 
дуалiзму «квантовi 
зомбi»? // Актуальні 
проблеми духовності. 
– 2017. – Вип. 18. – C. 
120-128.
15.5 Сепетий Д. П. Чи 
був Декарт 
субстанційним 
дуалістом? // 
Актуальні проблеми 
духовності. – 2018. – 
Вип. 19. – C. 36-63.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 



менше п’яти років:14 
років

11762 Гребенюк 
Тетяна 
Володимирів
на

професор, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
030501 

Українська 
мова та 

література, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 000176, 

виданий 
10.11.2011, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 009461, 

виданий 
14.02.2001, 

Атестат 
професора 

12ПP 009374, 
виданий 

03.04.2014

23 ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

1.Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1.1 Grebeniuk T. 
Narrative Unreliability 
in Paula Hawkins’ The 
Girl on the Train as a 
Strategy of Reader 
Immersion. American & 
British Studies Annual, 
2018. Vol. 11. P. 36–48. 
(Scopus) 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Гребенюк Тетяна. 
Проблема 
рецептивної 
невизначеності в 
контексті дискурсу 
когнітивної 
наратології / Тетяна 
Гребенюк // Науковий 
вісник 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. – Серія 
: Філологічні науки. – 
2016. - № 1 (326). – С. 
100–107.
2.2  Гребенюк Тетяна. 
Таємниця як рушій 
романної дії: «Фелікс 
Австрія» Софії 
Андрухович // 
Науковий вісник 
Ужгородського 
університету. Серія 
Філологія. – 2016. – 
Вип. 2 (36). – С. 97–
101. 
2.3 Гребенюк Тетяна. 
«Магічний трюк, який 
несила розгадати»: 
архітектурний 
екфразис у романі 
Софії Андрухович 
«Фелікс Австрія» // 
Сучасні 
літературознавчі 
студії. Феномен дому в 
літературознавчій 
перспективі :зб. 
наук.пр. Вип.13. – К.: 
Вид.центр КНЛУ, 
2016. – С. 175–187.
2.4 Гребенюк Т. В. 
Свобода й етика в 
літературі 
метамодерного світу: 
український вимір // 
Вісник Харківського 
національного ун-ту 
імені В. Н. Каразіна 
Серія «Філологія». 
2018. Вип. 78. С. 160–



164.
2.5 Гребенюк Т.В. 
Наративні форми 
репрезентації 
внутрішнього світу 
героя в романі 
В.Єрмоленка «Ловець 
океану. Історія 
Одіссея» // Сучасні 
проблеми 
мовознавства та 
літературознавства 
(Збірник наукових 
праць). Випуск 23. 
Ужгород, 2018. С. 90-
94.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Гребенюк Т. В. 
Галина Пагутяк // 
Історія української 
літератури: ХХ – поч. 
ХХІ ст. навч. посіб. : у 
3 т. / [В.І. Кузьменко, 
О.О. Гарачковська, 
М.В. Кузьменко та ін.] 
; за ред. В.І. 
Кузьменка. – К. : ВЦ 
«Академія», 2017. – С. 
254–266.
3.2 Гребенюк Т. В. 
Читатель в состоянии 
неопределенности: 
восприятие 
экфрастических 
описаний в романе 
Софии Андрухович 
Феликс Астория // 
Теория и история 
экфрасиса: итоги и 
перспективы 
изучения / под 
науч.ред. Татьяны 
Автухович при уч. 
Романа Мниха и 
Татьяны 
Бовсуновской. - 
Siedlce: Wydawnictwo 
Naukowe IKR[i]BL, 
2018. - С. 316-325.
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня
Захист дисертації 
Вещикової О.С. 
«Наративні стратегії 
містичного у 
художньому творі (на 
матеріалі прози В. 
Шевчука, Г. Пагутяк, 
В. Даниленка)» 
28.09.2017 р. в 
спецраді К 38.053.04 
при Чорноморському 
національному 
університеті імені 
Петра Могили, 
Миколаїв.
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 



годин на навчальний 
рік
У структурі 
навчального 
навантаження за 2017-
2018 н.р. 160 
аудиторних годин, на 
2018-2019н.р. –180 
аудиторних годин, на 
2019-2020 н.р.– 248 
аудиторних годин.
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
З 2018 – член 
редколегії фахового 
видання «Вісник 
Запорізького 
національного 
університету. Серія 
Філологічні науки».
З 2019 – член 
редколегії фахового 
видання «Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філологічні науки».
З 2020 – член 
редколегії фахового 
видання «Наукові 
записки Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. 
Філологічні науки».
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника
З грудня 2018 по 



січень 2020 - 
завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ.
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
11.1 Член 
спеціалізованої вченої 
ради  К 18.092.02 при 
Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті.
11.2 Опонування: 
кандидатська 
дисертація 
Хорольської Тетяни 
Володимирівни 
«Поетика художньої 
прози Івана Білика», 
спецрада К 18.092.02 
при Бердянському 
державному 
педагогічному  
університеті. Захист 
01.06.2017 р. 
Спеціальність 10.01.01 
– українська 
література.
11.3 Докторська 
дисертація Городнюк 
Наталії Андріївни 
«Семіотика речі у 
східнослов’янському 
модерністському 
романі першої 
половини ХХ 
століття», спецрада Д 
26.001.15 при 
Київському 
національному 
університеті імені 
Тараса Шевченка. 
Захист 22.06.2018 р. 
Спеціальності 10.01.05 
– порівняльне 
літературознавство та 
10.01.06 – теорія 
літератури
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Європейського 
товариства 
наратологів (European 
Narratology Network) - 
http://www.narratology
.net/user/1958
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 23 
роки
Наявність сертифікату 
володіння іноземною 
мовою на рівні не 
менше В2: English 
Level B2

198030 Спиця 
Наталя 

доцент, 
Основне 

ІІ 
міжнародний 

Диплом 
спеціаліста, 

24 ОК 1. 
Філософія 

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 



Валеріївна місце 
роботи

факультет Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

науки публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
  1.1 Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 
(РИНЦ)
 2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
 2.1  Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076– 
1554 
2.2 Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284 
2.3 Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284 
2.4 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 



часу // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158 
2.5 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: 
КСКАльянс, 2019. 
Випуск 40. Том 2. C. 
144-150.   
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.
6. проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)
11. участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 



діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
13.2 Спиця Н.В. 
Деонтологія в 
медицині:навч.- 
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с. 
13.3 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.- 
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 



комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Spitsa N. V. 
National Identity in the 
Context of the Present-
Day Crisis in Ukraine. 
// ANTE PORTAS. 
Studia nad 
Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty 
ekonomicznopolityczne. 
- Poland, Wyzsza Szkola 
Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum) 
15.2 Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 



виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна 
науковотеоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: 
Видво Євенок О. О., 
2017. – 404 с. – С. 155-
157. 
15.3 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної 
науковопрактичної 
конференції ( п р и с в 
я ч е н і й п а м’я т і с в 
т. Л у к и ( В.Ф. В о й н 
о - Я с е н е ц ь к о г о ) 
) – К.: Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 20 1 
9. – С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019). 
15.4 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано- 
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15. 
15.5 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц- 
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.- 
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019



17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 13 
років

158536 Гордієнко 
Олена 
В`ячеславівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Горлівський 
Державний 

Педагогічний 
інститут 

іноземних мов, 
рік закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030502 
Англійська та 

німецька мови, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062369, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

034948, 
виданий 

25.04.2013

21 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 
3.1 Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів-медиків = 
ProfessionalEnglishinG 
eneralMedicine: 
підручник. / уклад. 
Ісаєва О.С., Аврахова 
Л.Я., Волкова Г.К., 
Гордієнко О.В., Неруш 
А.В.та ін. –Львів : 
ЛНМУ, 2013. – 546 с. 
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік; 
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік) 
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу.. 
завідувача кафедри 
іноземних мов ЗДМУ 
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 
10.1 Офіційний 
опонент на захисті 
кандидатської 
дисертації Каліберди 
О.О. “ Енциклопедизм 
як різнорівневий 
складник 
англомовних 
тлумачних словників”, 
спеціальність 10.02.04 
– германські мови, 
Одеський нац. 
університет ім. І.І. 
Мечникова, 
19.04.2013. 
10.2 Відгук на 
автореферат 
дисертації «Методика 
формування у 
майбутніх лікарів – 
педіатрів професійно 
орієнтованої 
англомовної 
компетентності в 
усному спілкування» 
на здобуття наукового 
ступеня канд. 
педагогічних наук 



Спец. 13.00.02. 
«Теорія та методика 
навчання (германські 
мови)» Цимбровська 
Христина Ігорівна, 
захист 28 квітня 2017 
р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 58.053.05 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка 
за адресою: 46027, м. 
Тернопіль, вул. М. 
Кривоноса, 2. 
13. Наявність виданих 
навчальнометодичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м 
етодичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування; 
13.1 
”EssentialsofMedicalE 
nglish“ (Професійна 
англійська для 
медиків) / уклад. : 
О.В. Гордієнко, 
Ю.В.Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
А.В.Неруш, 
О.А.Мирошниченко, 
О. Л. Соляненко – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. –163 с. 
13.2 Latin and 
Fundamentals of 
Medical Terminology : 
Handbook for the І-st 
year English-Speaking 
Students of the Medical 
Faculties / – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2016 –141с. 
13.3 MedicalEnglish: 
CaseReports. 
NervousSystem: 
навчальнометодични
й посібник для 
самостійної роботи 
студентів 2 курсу 
медичних 
факультетів/ уклад. 
О.В. Гордієнко, В.В. 
Жаворонкова, 
О.Л.Соляненко. – 
Запоріжжя: 
ЗДМУ,2017. –100 с. 
15. Наявність 
науковопопулярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 
15.1 Деякі особливості 
навчання письму 
студентів медиків при 
вивченні дисципліни 
іноземна мова 



(англійська) за проф. 
спрямуванням у 
вишах // Матеріали 
Семінара-наради 
«Методика 
формування 
професійноорієнтован
ої іншомовної 
компетентності у 
студентів медичних та 
фармацевтичних 
вишів України в 
умовах сьогодення: 
досвід, проблеми, 
інновації» (5-6 жовтня 
2017, Чернівці) – 
Чернівці: Вид-во 
БДМУ, 2017. – С. 30- 
32. 
15.2 Медицинская 
англоязычная 
лексикография: 
вопросы типологии и 
функций словарей // 
Теоретические и 
практические аспекты 
романо-германской 
филологии и 
методики 
преподавания 
иностранных языков: 
сборник научных 
статей. – Выпуск 2. – 
Гомель: ГГУ им. Ф. 
Скорины, 2016. – 
C.147-151. 
15.3 Оптимізація 
процесу навчання 
студентів старших 
курсів медичних 
університетів 
англійській мові за 
професійним 
спрямуванням за 
допомогою он-лайн 
курсу на платформі 
edX (в соавт. 
Мирошниченко О.А.) 
// Матеріали 
всеукраїнської 
науково-методичної 
відеоконференції 
«Актуальні питання 
дистанційної освіти та 
телемедицини 2016». 
– Запоріжжя: ЗДМУ. 
– 2016. – С. 84-85. 
15.4  Єффективность 
использования 
принципов CLIL при 
профессиональной 
подготовке 
студентовмедиков» (в 
соавт. Соляненко 
О.Л.) // 
Инновационные 
подходы в 
образовательном 
процессе высшей 
школы: 
национальный и 
международный 
аспекты: электронный 
сборник статей 
международной 
научно-практической 
конференции, 
посвящённой 50- 
летию Полоцкого гос. 
университета 
(Беларусь ). – 



Новополоцк, 2018. С. 
469-471. 
15.5  З досвіду 
впровадження різних 
форм роботи для 
вивчення англійської 
мови за професійним 
спрямуванням у 
медичних вишах (у 
співавт. з 
Мирошниченко О.А.) 
// Збірка тез 
доповідей «Методичні 
та психолого-
педагогічні проблеми 
викладання іноземних 
мов у немовних ВНЗ 
на сучасному етапі»: 
тези доповідей. – Х.: 
Харків. НФаУ, 2018. – 
С.22-27. 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 21 
рік

116294 Жадько 
Віталій 
Андрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

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

1976, 
спеціальність:  

філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 003641, 

виданий 
20.06.1997, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 003319, 
виданий 

19.11.1980, 
Атестат 

доцента ДЦ 
067496, 
виданий 

19.10.1983, 
Атестат 

професора ПP 
002300, 
виданий 

19.06.2003

43 ОК 1. 
Філософія 
науки

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Ментальні підвалини 
українського народу: 
історія та суучасність. 
// Культурологічний 
вісник Нижньої 
Наддніпрянщини, 
ЗНУ, Вид. 
«Просвіта»,2017, 
№37, – С.17-26.
2.2 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Філософське 
розуміння змісту 
соціальної медицини. 
// Гуманітарний 
вісних Запорізької 
державної інженерної 
академії, 2017, №69, – 
С.77-85.
2.3 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Розуміння філософії у 
вченні М. Гайдеггера. 
// Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. – 
Вип.38. Т.2. – С.148-
160.
2.4 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Провідник і 
провідництво в 
освітній діяльності. // 
Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. 
Вип. 2. – Бердянськ, 
2018. – С.68-75.
2.5 Жадько В.А., 



Бідзіля П.О. 
Субстанціональні 
психологічні чинники 
як мотивація до 
навчання. // Освіта і 
суспільство V: 
Міжнародний збірник 
наукових праць. – 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет. – Ополє: 
видавництво Вищої 
школи управління і 
адміністрації в Ополє, 
Польща. – 429 c., іл., 
табл., бібл. ISBN 978-
83-66567-00-9. – 
С.414-423.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 В. Жадько. Мова як 
чинник формування 
світоглядно-
ментальної мотивації 
діяльності людини 
(Порівняльний аналіз 
змісту іменників в 
українській та 
російській мовах). – 
Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2015. – 194 с.
3.2 В. Жадько., Г.П. 
Макушинська. 
Феномен жіночої 
святості у 
християнстві: 
філософський та 
релігійний аспекти. – 
Запоріжжя, ЗДІА. – 
2017. – 192 с. – 10,1 
д.а.
3.3 Жадько В.А. 
Філософія історії: 
становлення 
колективних суб’єктів 
розвитку суспільства. 
– Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2018. – 162 с.
3.4 Жадько В.А. 
Розуміння філософії 
через діалог з 
видатними 
мислителями. – 
Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2018. – 162 с. 
– 132 с. – 8,75 д.а.
3.5 Жадько В.А. 
Філософія як 
гуманістичний 
світогляд. – 
Запоріжжя: Вид-во 
ПП «Новий Світ-
2000», 2019. – 200 с. 
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 



рецензованого 
наукового видання
Член редакційних 
колегій:
8.1 Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини.
8.2 Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Жадько В.А. 1. 
Філософія як діалог з 
видатними 
мислителями. 
Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів з 
текстами 
першоджерел. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 104 с.
13.2 Жадько В.А. 
Навчально-
методичний посібник: 
«Арабо-
мусульманська 
філософія 
середньовіччя: 
практикум для 
проведення 
семінарських занять з 
іноземними 
студентами з 
українською мовою 
навчання». – 
Затверджено ЦМК 
суспільних та 
гуманітарних 
дисциплін. Протокол 
№8 від 14.03.2019. – 
22 с.
 13.3 Філософія: курс 
лекцій для студентів 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів / І.Г. 
Утюж, В.А. Жадько, 
Н.В. Спиця, М.О., Д.П. 
Сепетий, М.О. 
Мегрелішвілі, С.В. 
Сидоренко. – Зап., 
ЗДМУ, 2019. – 120 с.
13.4 Жадько В.А. 
Основы философии. 
Для иностранных 
студентов. – 
Запорожье. ЗГМУ. – 
2014. – 74 с.
13.5 Жадько В.А. 
Сучасні новітні 
політичні ідеології. – 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 
2015. – 84 с.



13.6 Жадько В.А. 
Філософія як діалог з 
видатними 
мислителями. – 
Запоріжжя, 2016. – 80 
с.
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Жадько В.А. 
Інноваційний 
потенціал Закону 
«Про вищу освіту». // 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірник наукових 
праць. – 2016, №3. – 
С.18-24. – Дніпро, вид. 
ДМА.
15.2 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Самовизначення 
людини як життєва 
проблема. // Мат. 
Міжн. наук.-практ. 
конф. «Людина в 
умовах мінливості 
соціокультурного 
простору: духовно-
практичний вимір». 3-
4 червня 2016 р. – 
Мелітополь, С. 102.
15.3 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Що таке 
«якість знань» та 
«якість освіти»? // 
Мат. Міжн. науково-
практ. конф. 
Матеріали 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
29-30 червня 2016р., 
м. Дніпро. – Дніпро: 
Роял Принт, 2016. – 
386с. – C. 72-76.
15.4 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Освіта 
знань і освіта 
інформаційна // 
Матеріали Міжн. 
наук.-практ. конф. 19-
20 грудня 2018 р. – 
Зап.: Вид-во ЗДІА, 
2019. – С.33-38.
15.5 Жадько В.А. Мова 
як арсенал 
мотиваційних 
спрямувань свідомості 
// Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів міжн. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 19-20 квітня 
2018 р.). – Львів, 2018. 
– С.93-98.
15.6 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О., Дідик 
С.С. Філософія 
медицини і філософія 
в медицині // 
Інновації у вищій 



медичній та 
фармацевтичній освіті 
України. Мат-ли ХУІ 
Всеукр. Наук.-практ. 
конф. З міжн. участю 
(Тернопіль, 16-17 
травня 2019 р.). – 
Тернопіль: ТНМУ, 
2019. – С.184-185.
15.7 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Різні 
аспекти свободи і волі 
// Феномен свободи у 
контексті 
цивілізаційних 
викликів ХХІ ст. Мат-
ли Міжн. наук.-практ. 
конф. (23-24 травня 
2019). – Львів, 2019. – 
С.120-124.
15.8 Бідзіля П.О. 
Гуманістичний вимір 
менеджменту в 
медицині // 
Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів міжн. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 19-20 квітня 
2018 р.). – Львів, 2018. 
– С.35-40.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 44 
роки

176917 Москвітіна 
Дар`я 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2004, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та література 
(англійська), 

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

13 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection; 
1.1 Moskvitina D. 
Shakespeare Cut and 
Refashioned: the 
Ukrainian Translation 
of Hamlet Made by 
Hnat Khotkevych 
(1920s) // Studia 
Litteraria Universitatis 
Iagellonicae 
Cracoviensis. – 2018. – 
Vol. 13. Iss.3. – P. 155- 
163 
1.2 Москвітіна Д.А. 
Шекспірівська 
інтертектуальність у 
циклі П.Г. Вудгауза 
про Дживса і Вустера 
// Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Філологічні науки : 
[зб. наук. ст.] – 
Бердянськ : БДПУ, 
2018. – Вип. XV. – С. 
113-123. 
1.3 Moskvitina D. 
Olexandr Halych. A 
History ofLiterary 



030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023741, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046269, 
виданий 

25.02.2016

Studies. – Kyiv: Lybid, 
2013, 391 p. A book 
review. // Human and 
Social Studies. – Iasi, 
2014. – Vol. 3, Issue 2. 
– P. 139-142. 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
2.1 Москвітіна Д.А. 
Американська 
рецепція творчості В. 
Шекспіра у фокусі 
сучасного 
літературознавства // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя : 
КПУ, 2014. – № 1-2. – 
С. 12 – 19 
2.2 Москвітіна Д.А. 
Рецепція В. Шекспіра 
в культурі 
американського 
Просвітництва (на 
матеріалі творчості 
Дж. Адамса) // 
Держава та регіони. 
Серія: Гуманітарні 
науки. – Запоріжжя: 
КПУ, 2015. - № 1. – С. 
16-20 
2.3 Москвітіна Д.А. 
Етапи формування 
парадигми рецепції 
Вільяма Шекспіра в 
американській 
культурі кінця XVII – 
ХІХ століть // 
Література в контексті 
культури: Зб. 
наукових праць. – 
2015. – Вип. 26 (2). – 
С. 132-141 
2.4 Moskvitina D. 
En/decoding 
Shakespeare on the 
Present-Day Ukrainian 
Stage: a Case of Vlad 
Troitskyi // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 113-121 
2.5 Москвітіна Д.А. 
Urbi et orbi: 9-й 
Міжнародний 
шекспірівський 
театральний 
фестиваль у м. 
Крайова // Ренесансні 
студії. – 2015. – Вип. 
23-24 – С. 297-305 (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
9. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з.. 
Член журі обласного 
етапу конкурсузахисту 
дослідницьких робіт 
Малої Академії Наук. 
(Напрям – 
мовознавство; секція 
– англійська мова). 
11. Участь в атестації 



наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад); Відгуки 
на автореферати 
дисертацій: 
11.1 Сайковська О.Ю. 
«Сучасна болгарська 
фантастика: ґенеза, 
жанрові модифікації 
та поетика», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.03 – література 
словянських народів) 
(КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д 26.001.39 
захист відбувся 20 
жовтня 2015р.) 
11.2 Тиха Т.О. 
«Феномен 
літературної готики в 
Німеччині доби 
романтизму», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(ДНУ ім.. Олеся 
Гончара, 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 08.051.12, 
захист відбувся 31 
березня 2017 р.) 
11.3 Кравчук О.В. 
«Конструювання 
поетичної 
ідентичності у 
творчості Рози 
Ауслендер», на 
здобуття наукового 
ступеню кандидата 
філологічних наук 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Інститут літератури 
ім. Т.Г. Шевченка 
НАН, України 
Спеціалізована Вчена 
рада Д. 26.178.01, 
захист відбувся 06 
листопада 2018 р.) 
11.4 Ніколаєнко С.В. 
«Поетика любовної 
лірики Едмунда 
Спенсера: образні 
домінанти та жанрові 
модифікації» 
(спеціальність 
10.01.04 – література 
зарубіжних країн) 
(Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет, 
Спеціалізована Вчена 
радаК 26.054.06, 
захист відбувся 20 
грудня 2018 р.) 



13. Наявність виданих 
навчальнометодичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м 
етодичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування; 
13.1 Дистанційний 
ONLINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Dentistry“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко 
13.2 Дистанційний 
ONLINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Medicine“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко) 
13.3 Дистанційний 
ONLINE курс 
”Englishmedicaltermino
logyrefreshercourse. 
Pharmacy“ для 
самостійної роботи 
студентів медичних 
вузів з підготовки до 
складання КРОК-1 / 
О.В.Гордієнко, Ю.В. 
Орел-Халік, Л.В. 
Сазанович, 
Л.В.Беспалою, І Л. 
Вовк, А.В. Неруш, А.В. 
Олексієнко, Т.В. 
Тітієвською, С.Є. 
Трегуб, Я.С. 
Вишницькою, А.В. 
Люшинською, М.Є. 
Мартьяновою, 
О.А.Мирошниченко, 
Ю. С. Скрипник, О.Л. 
Соляненко) 



13.4  English for PhD 
Students. Онлайн-курс 
для самостійної 
роботи аспірантів 1 
курсу. / О.В. 
Гордієнко, Л.В. 
Сазанович) 
15. Наявність 
науковопопулярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 
15.1 Москвітіна Д. 
Шекспірівська мапа 
України // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
17/12/25/shekspirivska-
mapa-ukrayini/ 
(опубліковано 
25.12.2017) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
15.2 Москвітіна Д. Сім 
фактів про Шекспіра і 
Різдво // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/01/12/sim-
faktivpro-shekspira-y-
rizdvo/ (опубліковано 
12.01.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
15.3 Москвітіна Д. 
Шекспір і чотирилапі 
друзі // Літакцент. 
URL: 
http://litakcent.com/20
18/03/19/shekspir-
ichotirilapi-druzi/ 
(опубліковано 
19.03.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
15.4 Москвітіна Д. 
Шекспір Посполитий: 
що писав Великий 
Бард про Польщу? // 
Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/04/19/shekspirposp
olitiy-shho-pisavvelikiy-
bard-propolshhu/ 
(опубліковано 
19.04.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
15.5 Москвітіна Д. 
«Всю славу віддав би 
за кухоль пива…»: 
хміль, солод і Шекспір 
// Літакцент. URL: 
http://litakcent.com/20
18/06/21/vsyu-
slavuviddav-bi-za-
kuholpiva-hmil-solod-
ishekspir-1/ 
(опубліковано 
21.06.2018) (у 
співавторстві з Б. 
Корнелюком) 
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 



спеціальністю; 
16.1 Європейська 
Асоціація дослідників 
Шекспіра 
(EuropeanShakespeare 
Research Association 
(ESRA) (з 2009 р.) 
https://www.um.es/sha 
kespeare/esra/) 
16.2 Міжнародний 
Шекспірівський 
Центр (International 
Shakespeare Centre 
(Timişoara, Romania) 
(з 2010 
р.)https://litere.uvt.ro/l 
itereold/ISC/index.htm
) 
16.3 Спільнота 
Британія – Україна 
(BritishUkrainian 
Society (з 2011 р.) 
http://ua.britishukraini 
ansociety.org/) 
1 7. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 12 
років

26172 Сергєєва 
Людмила 
Нільсівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

І міжнародний 
факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 003764, 

виданий 
30.06.2004, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 010843, 
виданий 

17.05.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000249, 
виданий 

30.05.2000, 
Атестат 

професора 
02ПP 004104, 

виданий 
16.02.2006

22 ОК 2. Основи 
біостатистики 
та методи 
статистичного 
моделювання

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
1.1 Kucherova, H., 
Bilska, O., & Serhieieva, 
L. (2019). Matrix 
models for assessing 
the taxation subjects' 
interaction under 
uncertainty of socio- 
economic processes. 
Paper presented at the 
CEUR Workshop 
Proceedings, , 2422 
371-384. (Scopus) 
1.2 Serhieieva, L., Us, 
G., Chudaieva, I., & 
Makarenko, O. (2019). 
Assessment of trends in 
the development of the 
ukrainian economy 
based on the structural 
shifts analysis. Paper 
presented at the CEUR 
Workshop Proceedings, 
2422 54-65. (Scopus) 2. 
Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
2.1. Маркери ранньої 
діагностики стеатозу 
печінки у хворих на 
ішемічну хворобу 
серця / Н. С. 
Михайловська [та ін.] 
// Буковин. мед. вісн : 
Український науково- 
практичний журнал. - 



2018. - Том 22, N 2. - С. 
47-54 
2.2 Прогнозування 
ефективності 
реабілітаційних 
програм для дітей, 
народжених 
передчасно з дуже 
низькою та 
екстремально 
низькою масою тіла / 
Л.М. Боярська [та ін.] 
// Сучасна педіатрія. – 
2017. №8(88). – С. 40 - 
44 
2.3 Сергєєва Л. Н. 
Науковометодологічн
ий підхід до 
моделювання 
життєздатності 
податкової системи 
України / Л. Н. 
Сергєєва, Г. Ю. 
Кучерова // Актуальні 
проблеми економіки. - 
2017. - № 3. - С. 357- 
366. 
2.4 Сергєєва Л. Н. 
Моделювання впливу 
комерційних банків на 
фінансову активність 
домогосподарств / Л. 
Н. Сергєєва, О. А. 
Ковтун // 
Економічний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії. – 
2016. – Вип. 6, ч. 2. - С. 
142-147. 
2.5 Сергєєва Л. Н. 
Управління стійкістю 
соціальноекономічних 
систем / Л. Н. 
Сергєєва, Д. С. 
Ревенко // Вісник 
Одеського 
національного 
університету. - 2016. - 
Т. 21, Вип. 7-1(49). - С. 
181-186. 
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; Сергєєва 
Л.Н., Ковтун О.А. 
Обґрунтування впливу 
податкової політики 
на фінансову 
активність 
домогосподарств. 
Моделювання та 
інформаційні 
технології в економіці: 
Монографія / за заг. 
ред. Соловйова В.М. – 
Черкаси: 
БрамаУкраїна, 2014. – 
458 с. (С. 211-227). 
4. Наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня; 
Наукове керівництво 
здобувачем: Сисоєв 
О.В. «Формування 
інституту факторингу 
в Україні в умовах 



глобалізації», 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством, к.е.н. 
Науковий керівник: 
д.е.н., професор 
Сергєєва Л.Н., захист 
05.02.18, отримано 
документ про 
присудження 
наукового ступеня 
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік; Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік) 
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання; 
8.1 Науковий керівник 
теми: «Моделювання 
структури, процесів та 
інформаційного 
забезпечення 
економічних систем» 
(державний 
реєстраційний номер 
0114U005423, 2014- 
2015 рр.). 
8.2 Член редколегії 
«Вісника 
Східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту», 
«Держава та регіони», 
видавництво 
класичного 
приватного 
університету, серія 
«Економіка та 
підприємство» 
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу. 
Завідувач відділу 
аспірантури і 
докторантури ЗДМУ 
(2015-2018 рр.) 
Завідувач кафедри 
медичної фізики, 
біофізики і вищої 
математики з 2018 р. 
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 



постійної 
спеціалізованої вченої 
ради; (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 
Голова 
спеціалізованої вченої 
ради К 73.13 8.02 при 
Східноєвропейському 
університеті 
економіки і 
менеджменту ( м. 
Черкаси) (2014-2015 
рр.) 
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Сергєєва Л.Н., 
Строгонова Т.В. 
Основи біостатисти к 
и : навчально- 
методичний посібник 
з дисципліни 
«Біостатистика» для 
аспірантів. 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 93 с. 
13.2 Методи 
статистичного 
моделювання. 
Сценарій online курсу 
для докторів 
філософії. / Сергєєва 
Л.Н., Строгонова Т.В. 
– Запоріжжя, 2016. 
13.3 Сергєєва Л.Н., 
Опаленко А.М. 
Моделювання 
інвестиційної 
діяльності : методичні 
вказівки до вивчення 
дисципліни для 
студентів денної та 
заочної форм 
навчання. Черкаси: 
Східноєвропейський 
ун-т економіки і 
менеджменту, 2015. – 
37 c. 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 21 
рік

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

14 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
1.1 Utiuzh, I., Spytsia, 
N., Sinitsyna, A., 
Pavlenko, N. (2020 ). 
Scientific And 



доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112- 
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic 
al.com/index.php/wisd 
om/article/view/315зок 
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection; 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
2.1  Утюж І. Г. 
Контуры социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2.2 Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
2.3 Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 
медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
2.4 Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 
2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
2.5 Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
2.6 Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-
158 (Index Copernicus)



2.7 Утюж І. Г. 
Соціальні смисли 
розвитку освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 
Вип. 34. – С. 79-84.
2.8 Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 
інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
2.9 Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
2.10 Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
17-24
2.11 Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
3.1  Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 



посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
3.2 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.
3.3 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.
8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання; 
8.1«Гуманітарні 
виміри вищої 
медичної освіти в 
сучасному 
українському 
суспільстві: 
соціальнофілософськи
й аспект» № 
державної реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР. 
8.2Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання: 2.1 
«Гуманітарний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії» 
2.2 
«Культурологічний 
вісник. 
Науковотеоретичний 



щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини». 
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу.. 
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін 
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 
11.1 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук Качмар 
О.В.«Соціальнофілосо
фська рефлексія 
феномену агресії в 
умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.). 
11.2 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.). 
11.3 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: 
соціальнофілософськи
й аналіз» (2016 р.). 
11.4 Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет. 
13. Наявність виданих 
навчальнометодичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м 
етодичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування; 
13.1 Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p. 
13.2 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 



для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1- 
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c. 
13.3 Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1- 
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c. 
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС 
15. Наявність 
науковопопулярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 
15.1 Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109 15.2 Утюж І. Г. 
Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48- 
52 
15.3 Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus) 



15.4 Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63- 
75 
15.5 Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
«PALE2020» 
POSTAPOCALYPTIC 
LIFE ERA. 15-
22.05.2020 //
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-
poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/
17. Досвіт практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
меньше п'яти років: 18 
років

116294 Жадько 
Віталій 
Андрійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

ордена Леніна 
державний 

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

1976, 
спеціальність:  

філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДH 003641, 

виданий 
20.06.1997, 

Диплом 
кандидата наук 

ФC 003319, 
виданий 

19.11.1980, 
Атестат 

доцента ДЦ 
067496, 
виданий 

19.10.1983, 
Атестат 

професора ПP 
002300, 
виданий 

19.06.2003

43 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
2.1 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Ментальні підвалини 
українського народу: 
історія та суучасність. 
// Культурологічний 
вісник Нижньої 
Наддніпрянщини, 
ЗНУ, Вид. 
«Просвіта»,2017, 
№37, – С.17-26.
2.2 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Філософське 
розуміння змісту 
соціальної медицини. 
// Гуманітарний 
вісних Запорізької 
державної інженерної 
академії, 2017, №69, – 
С.77-85.
2.3 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Розуміння філософії у 
вченні М. Гайдеггера. 
// Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. – 
Вип.38. Т.2. – С.148-
160.



2.4 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Провідник і 
провідництво в 
освітній діяльності. // 
Наукові записки 
Бердянського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Педагогічні науки. 
Вип. 2. – Бердянськ, 
2018. – С.68-75.
2.5 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Субстанціональні 
психологічні чинники 
як мотивація до 
навчання. // Освіта і 
суспільство V: 
Міжнародний збірник 
наукових праць. – 
Бердянський 
державний 
педагогічний 
університет. – Ополє: 
видавництво Вищої 
школи управління і 
адміністрації в Ополє, 
Польща. – 429 c., іл., 
табл., бібл. ISBN 978-
83-66567-00-9. – 
С.414-423.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 В. Жадько. Мова як 
чинник формування 
світоглядно-
ментальної мотивації 
діяльності людини 
(Порівняльний аналіз 
змісту іменників в 
українській та 
російській мовах). – 
Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2015. – 194 с.
3.2 В. Жадько., Г.П. 
Макушинська. 
Феномен жіночої 
святості у 
християнстві: 
філософський та 
релігійний аспекти. – 
Запоріжжя, ЗДІА. – 
2017. – 192 с. – 10,1 
д.а.
3.3 Жадько В.А. 
Філософія історії: 
становлення 
колективних суб’єктів 
розвитку суспільства. 
– Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2018. – 162 с.
3.4 Жадько В.А. 
Розуміння філософії 
через діалог з 
видатними 
мислителями. – 
Запоріжжя, Вид-во 
ЗДМУ. – 2018. – 162 с. 
– 132 с. – 8,75 д.а.
3.5 Жадько В.А. 
Філософія як 
гуманістичний 
світогляд. – 
Запоріжжя: Вид-во 
ПП «Новий Світ-
2000», 2019. – 200 с. 



8. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Член редакційних 
колегій:
8.1 Культурологічний 
вісник. Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини.
8.2 Гуманітарний 
вісник Запорізької 
державної інженерної 
академії.
13. Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
13.1 Жадько В.А. 1. 
Філософія як діалог з 
видатними 
мислителями. 
Навчально-
методичний посібник 
для самостійної 
роботи студентів з 
текстами 
першоджерел. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 104 с.
13.2 Жадько В.А. 
Навчально-
методичний посібник: 
«Арабо-
мусульманська 
філософія 
середньовіччя: 
практикум для 
проведення 
семінарських занять з 
іноземними 
студентами з 
українською мовою 
навчання». – 
Затверджено ЦМК 
суспільних та 
гуманітарних 
дисциплін. Протокол 
№8 від 14.03.2019. – 
22 с.
 13.3 Філософія: курс 
лекцій для студентів 
іноземних громадян 1-
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів / І.Г. 
Утюж, В.А. Жадько, 
Н.В. Спиця, М.О., Д.П. 
Сепетий, М.О. 



Мегрелішвілі, С.В. 
Сидоренко. – Зап., 
ЗДМУ, 2019. – 120 с.
13.4 Жадько В.А. 
Основы философии. 
Для иностранных 
студентов. – 
Запорожье. ЗГМУ. – 
2014. – 74 с.
13.5 Жадько В.А. 
Сучасні новітні 
політичні ідеології. – 
Запоріжжя, ЗДМУ. – 
2015. – 84 с.
13.6 Жадько В.А. 
Філософія як діалог з 
видатними 
мислителями. – 
Запоріжжя, 2016. – 80 
с.
15. Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Жадько В.А. 
Інноваційний 
потенціал Закону 
«Про вищу освіту». // 
Філософсько-
гуманітарні читання. 
Збірник наукових 
праць. – 2016, №3. – 
С.18-24. – Дніпро, вид. 
ДМА.
15.2 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. 
Самовизначення 
людини як життєва 
проблема. // Мат. 
Міжн. наук.-практ. 
конф. «Людина в 
умовах мінливості 
соціокультурного 
простору: духовно-
практичний вимір». 3-
4 червня 2016 р. – 
Мелітополь, С. 102.
15.3 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Що таке 
«якість знань» та 
«якість освіти»? // 
Мат. Міжн. науково-
практ. конф. 
Матеріали 
всеукраїнської 
наукової конференції. 
29-30 червня 2016р., 
м. Дніпро. – Дніпро: 
Роял Принт, 2016. – 
386с. – C. 72-76.
15.4 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Освіта 
знань і освіта 
інформаційна // 
Матеріали Міжн. 
наук.-практ. конф. 19-
20 грудня 2018 р. – 
Зап.: Вид-во ЗДІА, 
2019. – С.33-38.
15.5 Жадько В.А. Мова 
як арсенал 
мотиваційних 
спрямувань свідомості 
// Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 



проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів міжн. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 19-20 квітня 
2018 р.). – Львів, 2018. 
– С.93-98.
15.6 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О., Дідик 
С.С. Філософія 
медицини і філософія 
в медицині // 
Інновації у вищій 
медичній та 
фармацевтичній освіті 
України. Мат-ли ХУІ 
Всеукр. Наук.-практ. 
конф. З міжн. участю 
(Тернопіль, 16-17 
травня 2019 р.). – 
Тернопіль: ТНМУ, 
2019. – С.184-185.
15.7 Жадько В.А., 
Бідзіля П.О. Різні 
аспекти свободи і волі 
// Феномен свободи у 
контексті 
цивілізаційних 
викликів ХХІ ст. Мат-
ли Міжн. наук.-практ. 
конф. (23-24 травня 
2019). – Львів, 2019. – 
С.120-124.
15.8 Бідзіля П.О. 
Гуманістичний вимір 
менеджменту в 
медицині // 
Свідомість, мозок, 
мова: актуальні 
проблеми та 
міждисциплінарні 
досягнення: збірник 
матеріалів міжн. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 19-20 квітня 
2018 р.). – Львів, 2018. 
– С.35-40.
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 44 
роки

198030 Спиця 
Наталя 
Валеріївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Запорізький 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1996, 

спеціальність:  
історія 

України, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 050797, 

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

032986, 
виданий 

30.11.2012

24 ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної 
етики

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
  1.1 Спица Н.В. 
Методология 
исследования 
агрессии в 
современном 
обществе. // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Topical 
Researches of the 
World Science, Vol. I 
(June 20-21, 2015, 
Dubai, UAE)”. – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – 
107p. – P. 43-48. 



(РИНЦ)
 2. Наявність не 
менше п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
 2.1  Утюж І.Г. , Спиця 
Н.В. Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 
/Гол.ред. В.М. 
Вашкевич. – К.: 
«Видавництво 
«Гілея», 2016. – 
Вип.110 (7) – 432с. – С. 
249-252. ISSN 2076– 
1554 
2.2 Спиця Н.В. 
Understanding of 
National Identity 
through the Prism of 
the Aggression 
Phenomenon // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2016. – 
Вип. 36.- С.103-105. 
ISSN 2413-2284 
2.3 Спиця Н.В. 
Проблеми викладання 
філософії у медичних 
ВНЗ: методологічний 
аспект пошуку 
консенсусу // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 37.- С.149-156. 
ISSN 2413-2284 
2.4 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. 
Запоріжжя, 2018. Вип. 
38, Т.2. С.152-158 
2.5 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: 
КСКАльянс, 2019. 
Випуск 40. Том 2. C. 



144-150.   
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
3.1 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.
6. проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 
рік
Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік)
11. участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад);
Офіційний опонент на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
філософських наук 
Чумак Олени 
Василівни. Тема 
дисертації 
«Інноваційна 
діяльність як чинник 
розвитку суспільства в 
умовах глобалізації» 
Листопад 2015 р.
13. наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
13.1 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
– Запоріжжя: ЗДМУ– 
2016. – 101 с. 
13.2 Спиця Н.В. 



Деонтологія в 
медицині:навч.- 
метод. посіб. для 
студентів ІІ курсу 
медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ. – 
2017. – 60 с. 
13.3 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія науки. 
Етика та методологія 
наукового 
дослідження: навч.- 
метод. посіб. для 
підготовки Докторів 
філософії «Doctor of 
Philosophy» (PhD) – 
Запоріжжя, 2018. – 73 
с.
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів; 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських 
іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, 
чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів 
спорту; виконання 
обов’язків головного 
секретаря, головного 
судді, судді 



міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі 
організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
15. наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
15.1 Spitsa N. V. 
National Identity in the 
Context of the Present-
Day Crisis in Ukraine. 
// ANTE PORTAS. 
Studia nad 
Bezpieczenstwem. 
Kryzys ukrainski i jego 
znaczenie dla 
bezpieczenstwa 
miedzynarodowego: 
aspekty 
ekonomicznopolityczne. 
- Poland, Wyzsza Szkola 
Biznesu i 
Przedsiebiorczosci w 
Ostrowcu 
Swietokrzyskim, 2015. - 
# 2(5) - Р. 45-53. ISSN 
2353– 6306 (Index 
Copernicus, CEJSH 
(The Central European 
Journal of Social 
Studies and 
Humanities), BazHum) 
15.2 Спиця Н.В. Новий 
рівень 
відповідальності 
науковця в умовах 
виникнення технічної 
теології 
//Глобалізований світ: 
випробування 
людського буття»: 
Міжнародна 
науковотеоретична 
конференція, 6-7 
жовтня 2017 року: 
[матеріали доповідей 
та виступів] / редкол. 
М. А. Козловець [та 
ін.]. – Житомир: 
Видво Євенок О. О., 
2017. – 404 с. – С. 155-
157. 
15.3 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Релігія і 
медицина – сучасні 
аспекти дискурсу 
//Релігія та медицина. 
Матеріали 
міжнародної 
науковопрактичної 
конференції ( п р и с в 
я ч е н і й п а м’я т і с в 



т. Л у к и ( В.Ф. В о й н 
о - Я с е н е ц ь к о г о ) 
) – К.: Вид-во НМУ ім. 
О.О.Богомольця, 20 1 
9. – С. 109-111. (Київ, 11 
червня 2019). 
15.4 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу //Програма та 
матеріали 
Всеукраїнської 
наради-семінару 
завідувачів та 
провідних фахівців 
гуманітарних кафедр 
ВНЗ медичного 
профілю / За заг ред. 
д-ра філолог н., проф. 
Качкана В.А. – Івано- 
Франківськ: Вид-во 
ІФНМУ, 2018. – 54с.- 
С.13-15. 
15.5 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Мегрелішвілі 
М.О. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, які 
працюють із 
студентами – 
іноземними 
громадянами: 
унікальний досвід 
ЗДМУ // Інновації у 
вищій медичній та 
фармацевтичній освіті 
України (з 
дистанційним 
під’єднанням 
ВМ(Ф)НЗ України за 
допомогою 
відеоконференц- 
зв’язку): матеріали 
XVІ Всеукр. наук.- 
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль, 
16–17 трав. 2019 р.) / 
Терноп. нац. мед. ун-т 
імені І. Я. 
Горбачевського. – 
Тернопіль : ТНМУ, 
2019
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років: 13 
років

181016 Сазанович 
Лариса 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(англійська), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004244, 
виданий 

19.01.2012, 

27 ОК 4. Іноземна 
мова Upper 
Intermediate-
Advanced

5. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “ суддя 
міжнародної 
категорії”; 
Проведення 
організаційної роботи, 
щодо впровадження 
програми SmrtEnglish 
6. Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних 
дисциплін іноземною 
мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних 
годин на навчальний 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

039144, 
виданий 

26.06.2014

рік; Передбачено 
індивідуальним 
навчальним планом 
викладача (не менше 
50 аудиторних годин 
на навчальний рік) 
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу.. 
Виконання обов`язків 
зав. кафедри 
іноземних мов 
13. Наявність виданих 
навчально- 
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м 
етодичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування; 
13.1 Практикуму з 
реферування 
медичних текстів 
англійською мовою 
(для студентів 
фармацевтичного 
факультету ІІ курсу: 
спеціальність 
Технологія 
парфумерно- 
косметичних засобів) 
/ Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2013. – 85с. 
13.2 Методичні 
рекомендації для 
викладачів, що 
викладають Іноземну 
мову за професійним 
спрямуванням 
(англійську) 
студентам ІІкурсу 
медичних факультетів 
спеціальності 
“Медицина – 222” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 70с. 
13.3 Reading medicine: 
additional practice for 
1st year students 
specializing in 
“Paediatrics – 228” / 
Л.В. Сазанович. – 
Запоріжжя : ЗДМУ, 
2018. – 83с. 
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади.. 
Керівництво 
Розмовним 
Англійським Клубом у 
період 2015–2017р. 
15. Наявність 
науковопопулярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 



або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій; 
15.1 Сазанович Л.В. 
Английскийразговорн 
ый клуб какформа 
самостоятельнойработ 
ы 
студентамедицинского
вузаЗбірник наукових 
працьНауковопрактич 
ноїконференції 
зміжнародною 
участю“Вища медична 
освіта:та сучасні 
виклики 
таперспективи” 
4березня 2016р, м. 
Київ.–Київ : КІМ. – 
C.222–226. 
15.2 Smrt english как 
формасамостоятельно 
йработы 
студентамедицинского
вуза. // 
Каразінськічитання: 
Людина. Мова. 
Комунікація. 2016-й 
рік англійської мови : 
Тези доповідей XV 
Міжнародної 
науковоїконференції з 
міжнародноюучастю. - 
Х:ХНУ імені В.Н. 
Каразіна, 2016. 
15.3 
Коммуникативный 
подход к 
изучениюанглийского 
языка в неязыковом 
медицинском вузе. 
Матеріали наук.- 
практ. конф. 
Практична відео 
конф. у режимі 
online17 березня 2016. 
–Х. :Вид-во НФаУ, 
2016. 
15.4 Teaching English 
to the Mature Learners: 
Objections and 
Methodological 
Implications / 
Sazanovich L. V. // 
Иностранные языки: 
инновации, 
перспективы 
исследования и 
преподавания : 
материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 
Минск, 22–23 марта 
2018 г. / БГУ. - 2018 
15.5 
Навчальнометодичні 
проблеми підготовки 
науковців до 
складання 
міжнародного іспиту з 
англійської мови 
/Орел-Халік Ю. В., 
Сазанович Л. В. 
//Актуальні питання 
вищої медичної освіти 
в Україні: Матеріали 
XV Всеукр. наук.- 
практ. конф. з міжнар. 
участю (Тернопіль 17- 
18 трав. 2018 р.) / 
ТДМУ імені 



І.Я.Горбачевського. 
16. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; 
Онлайн членство у 
American Folklore 
Society (Товариство 
американського 
фольклору) Членство 
у IATEFL Ukraine 
(Українське 
відділення 
Міжнародної асоціації 
викладачів 
англійської мови як 
іноземної) 
17. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років; 26 
років

136005 Утюж Ірина 
Геннадіївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

ІІ 
міжнародний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 

П.Д. Осипенко, 
рік закінчення: 

1994, 
спеціальність:  
Педагогіка та 

методика 
початкового 

навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002272, 

виданий 
04.07.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034710, 
виданий 

08.06.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019854, 
виданий 

03.07.2008, 
Атестат 

професора 
12ПP 011356, 

виданий 
25.02.2016

14 ОК 1. 
Філософія 
науки

1. Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection. 
1.1 Utiuzh, I., Spytsia, 
N., Sinitsyna, A., 
Pavlenko, N. (2020 ). 
Scientific And 
Educational 
Technologies In Human 
Capital Formation. 
WISDOM, 14(1), 112- 
120. Retrieved from 
https://wisdomperiodic 
al.com/index.php/wisd 
om/article/view/315зок 
рема Scopus або Web 
of Science Core 
Collection; 
2. Наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
2.1  Утюж І. Г. 
Контуры социальной 
сингулярности: 
существование в 
распадающемся 
состоянии // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2017. – Вип. 37.- С.112-
119.
2.2 Утюж І. Г. 
Концептуально-
стилістичний аналіз 
дистанційованого 
еротизму. Медико-
філософський аспект 
// Інтегративна 
антропологія. – 2018. 
– № 1 (31). – С. 9-16.
2.3 Утюж І. Г. 
Актуальные проблемы 
философии 



медицины. // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
2016. – Вип. 37. – С. 79 
– 84.
2.4 Utiuzh I. G. 
Methodological 
problems in the 
philosophy of medicine. 
// Гілея: науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. – 
2016. – Вип. 110 (№ 7) 
– С. 249 – 252.
2.5 Утюж І. Г. 
Цивілізаційна 
потенційність освіти. 
// Гілея: науковий 
вісник. – 2015. – Вип. 
87 (№ 4) – С. 355 – 
360.
2.6 Утюж І. Г. Спиця 
Н.В. Реалізація 
гуманістичних 
технологій в освіті як 
відповідь на виклики 
часу. // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя, 2017. – 
Вип. 38, Т.2. – С.152-
158 (Index Copernicus)
2.7 Утюж І. Г. 
Соціальні смисли 
розвитку освіти // 
Культурологічний 
вісник: Науково – 
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: 
“Просвіта”, 2015. – 
Вип. 34. – С. 79-84.
2.8 Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. 
Самоспричинені 
психічні розлади 
епохиглобальної 
інтернет-комунікації. 
Медико-філософський 
аспект // Інтегративна 
антропологія. 
Медико-філософський 
журнал – 2018. – № 2 
(32). – С. 9-16
2.9 Утюж І. Г., 
Городокін А. Д. Роль 
психоанализа в 
советском 
психотерапевтическо
м дискурсе начала ХХ 
века // Український 
журнал «Чоловіче 
здоров’я та 
психосоматична 
медицина» - № 1 (08) 
2019. – С.13-18.
2.10 Utiuzh I.G. Wealth 
Perception in the 
preindustrial era: social 
and valve aspects // 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 



Івана Франка. 
Філософські науки: 
науковий журнал / 
[гол. ред. М. 
Якубович, відповід. 
Редактор О.Поліщук, 
відповід. секретар Н. 
Ковтун]. Житомир: 
Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2019. Вип.1 (85). – С. 
17-24
2.11 Утюж И. Г. Спиця 
Н. В. Ренесанс 
соціогуманітарного 
знання в сучасній 
науці та освіті // 
Культурологічний 
вісник: Науково-
теоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини / 
Гол. ред. М.А. 
Лепський; 
Запорізький 
національний 
університет. 
Запоріжжя: КСК-
Альянс, 2019. Випуск 
40. Том 2. C. 144-150.
3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
3.1  Утюж І. Г. Логіка: 
курс лекцій: навч. 
посіб. для студентів ІІ 
курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 80 с.
3.2 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В. Екзистенціальна 
філософія М.І. 
Пирогова: 
неінституційний 
підхід. // 
Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 / За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2019. 
– С. 310-336.
3.3 Утюж І. Г., Спиця 
Н. В. Філософія 
«оптимального 
життя» М. М. Амосова 
// Українознавство в 
персоналіях – у 
системі вищої 
медичної освіти: 
Монографія. Кн.3 /За 
наук. ред. д-ра філол. 
н., проф., акад. АН 
Вищої школи України, 
засл. діяча науки і 
техніки Качкана В.А. 
– Івано-Франківськ: 
Вид-во ІФНМУ, 2020. 
– С.143-165.
8. Виконання функцій 



наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання; 
8.1«Гуманітарні 
виміри вищої 
медичної освіти в 
сучасному 
українському 
суспільстві: 
соціальнофілософськи
й аспект» № 
державної реєстрації 
0116U005831, кафедра 
суспільних дисциплін. 
– Керівник НДР. 
8.2Член редколегії 
періодичного 
наукового фахового 
видання: 2.1 
«Гуманітарний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії» 
2.2 
«Культурологічний 
вісник. 
Науковотеоретичний 
щорічник Нижньої 
Наддніпрянщини». 
10. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу.. 
Завідувач кафедри 
суспільних дисциплін 
11. Участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад); 
11.1 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук Качмар 
О.В.«Соціальнофілосо
фська рефлексія 
феномену агресії в 
умовах 
соціокультурних 
трансформацій» (2018 
р.). 
11.2 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 
наук Капріцина І.І. 
«Спадкоємність у 
розвитку релігійної 
культури» (2017 р.). 
11.3 Офіційний 
опонент на здобуття 
наукового ступеня 
доктора філософських 



наук Сакун А.В. 
«Сучасність в 
когнітивному просторі 
мислення: 
соціальнофілософськи
й аналіз» (2016 р.). 
11.4 Член 
спеціалізованої вченої 
ради К.17.051.05 
Запорізький 
національний 
університет. 
13. Наявність виданих 
навчальнометодичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м 
етодичних 
вказівок/рекомендаці 
й загальною кількістю 
три найменування; 
13.1 Spitsa N.V., Utuzh 
I.G. Philosophy: 
methodical Instructions 
for specialty “General 
Medicine” (English 
medium of instruction) 
/ Spitsa N.V., Utuzh 
I.G: – Zaporizhzhia, 
ZSMU. – 2016.– 101 p. 
13.2 Утюж І.Г., Спиця 
Н.В., Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О. 
Філософія: 
навчальний посібник 
для семінарських 
занять та самостійної 
роботи студентів – 
іноземних громадян 1- 
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 68 c. 
13.3 Утюж І.Г., Жадько 
В.А., Спиця Н.В., 
Сепетий Д.П., 
Мегрелішвілі М.О., 
Сидоренко С.В. 
Філософія: курс 
лекцій для студентів – 
іноземних громадян 1- 
го курсу медичних та 
фармацевтичних 
факультетів. – 
Запоріжжя: ЗДМУ, 
2019. – 120 c. 
14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Філософський клуб 
«ЛОГОС 
15. Наявність 
науковопопулярних 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій; 
15.1 Utiuzh I. G 
Paradigmality senses of 
modern education // 
Proceedings of the 
International Scientific 
and Practical 
Conference «Modern 
Methodology of Science 
and Education, Vol. I 
(May 20-21, 2015. 
Dubai, UAE)». – 
Dubai.: Rost 
Publishing, 2015. – P. 
105-109 15.2 Утюж І. Г. 
Соціальна 
сингулярність: 
портрет без прикрас 
// Science Review. – 
2018. - №8(15). – С.48- 
52 
15.3 Utiuzh I. G. Use of 
the philosophical 
methodology in 
psychotherapeutic 
practice: on the 
example of victor e. 
frankl existential 
psychoanalysis // 
Proceedings of the Fifth 
International 
Conference of European 
Academy of Science 
February 20-28, 2019 
Bonn, Germany ISSN 
2413-2284 
(IndexCopernicus) 
15.4 Утюж І. Г. 
Національна стратегія 
розвитку вищої освіти 
України // X 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Соціальне 
прогнозування та 
проектування 
майбутнього країни: 
проблеми мира та 
ненасильства в змінах 
глобального 
порядку». ЗНУ, 21 
лютого 2020. – С. 63- 
75 
15.5 Утюж І. Г. Поиск 
путей социальной 
модернизации 
современного 
украинского общества 
// INTERNATIONAL 
CONFERENCE 
«PALE2020» 
POSTAPOCALYPTIC 
LIFE ERA. 15-
22.05.2020 //
Режим доступа: 
http://pale2020.euasu.
org/dr-irina-utyuzh-
poisk-putej-soczialnoj-
modernizaczii-
sovremennogo-
ukrainskogo-
obshhestva/
17. Досвіт практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
меньше п'яти років: 18 
років

 
 



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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 



дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 



досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 1.2. Сучасна 
ортопедична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.1. Сучасна 
хірургічна 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.4 Сучасна дитяча 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 1.3. Сучасна 
терапевтична 
стоматологія

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, практика 
(педагогічна, клінічна, 
лабораторна), інтерактивні 
методи навчання, 
дослідницька робота, 
підготовка дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

навчання.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ВБ 2.2 Основи 
академічної й 
педагогічної 
комунікації

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 
інтерактивні методи 
навчання.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ВБ 2.1. Основи 
педагогіки та 
інноваційні технології 
у вищій школі

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
практика (педагогічна), 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



інтерактивні методи 
навчання.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



дисертації.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ПРН17. 
Демонструвати 
академічну 
доброчесність та 
діяти відповідально 
щодо 
достовірності 
отриманих 
наукових 
результатів.

ВБ 3.1. Основи 
академічної 
доброчесності

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.

ВБ 3.2. Основи 
наукової та 
професійної етики

Лекції, практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік, поточні 
звіти, атестація, захист 
дисертації.



ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН12. 
Представляти 
результати 
наукових 
досліджень в усній і 
письмовій формах у 
науковому 
співтоваристві і 
суспільстві в 
цілому, відповідно 
до національних та 
міжнародних 
стандартів.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота. 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 4. Іноземна мова 
Upper Intermediate-
Advanced

Практичні заняття 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
інтерактивні методи 
навчання, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 



проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН10. 
Використовувати 
результати 
наукових 
досліджень в 
медичній практиці, 
освітньому процесі 
та суспільстві. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН13. Управляти 
роботою 
колективу 
студентів, колег, 
міждисциплінарної 
команди. 

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН14. 
Організовувати 
навчання учасників 
освітнього процесу 
при виконанні 
наукової та 
освітньої 
діяльності та 
впливати на їх 
соціальний 
розвиток.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН15. Оцінювати 
ефективність 
освітнього процесу, 
рекомендувати 
шляхи його 
удосконалення.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН16. 
Використовувати 
етичні принципи в 
роботі з 
пацієнтами, 
лабораторними 
тваринами, 
дотримуватися 
наукової етики.

ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, 
журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. ОК 1. Філософія науки Лекції, практичні заняття, Поточний контроль, 



Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

журнальні (дискусійні) 
клуби, тренінги, самостійна 
робота аспірантів, 
індивідуальні консультації, 
дослідницька робота.

підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН03. 
Інтерпретувати 
та аналізувати 
інформацію, 
коректно 
оцінювати нові й 
складні явища та 
проблеми з 
науковою 
точністю 
критично, 
самостійно і 
творчо. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН11. 
Інтерпретувати 
можливості та 
обмеження 
наукового 
дослідження, його 
роль в розвитку 
системи наукових 
знань і суспільства 
в цілому.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН09. 
Винаходити нові 
способи 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
захворювань 
людини.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН08. 
Виконувати та 
вдосконалювати 
сучасні методики 
дослідження за 
обраним напрямом 
наукового проекту 
та освітньої 
діяльності.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.



концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

дисертації.

ПРН04. Виявляти 
невирішені 
проблеми у 
предметній 
області медицини 
та визначати 
шляхи їх 
вирішення.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН02. 
Демонструвати 
знання методології 
дослідження в 
цілому і методів 
певної сфери 
наукових інтересів, 
зокрема.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН01. 
Застосовувати 
науково-професійні 
знання; 
формулювати ідеї, 
концепції з метою 
використання в 
роботі освітнього 
та наукового 
спрямування.

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН07. 
Розробляти дизайн 
та план наукового 
дослідження, 
використовуючи 
відповідні методи 
дослідження в 
галузі медицини.

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН06. 
Самостійно і 
критично 
проводити аналіз і 
синтез наукових 
даних. 

ОК 2. Основи 
біостатистики та 
методи статистичного 
моделювання

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

ПРН05. 
Формулювати 
наукові гіпотези, 
мету і завдання 
наукового 
дослідження. 

ОК 3. Технологія 
планування, 
виконання та захисту 
дисертаційного 
дослідження

Лекції, практичні заняття, 
самостійна робота 
аспірантів, індивідуальні 
консультації, дослідницька 
робота, підготовка 
дисертації.

Поточний контроль, 
підсумковий модульний 
контроль, залік.

 


