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1. П о iль освiтньоi п ог ами
1.1 З'iiгальна iнформацiя

Сумський державний унiверситет

Медичний iнститут, кафедра стоматологil

Доктор фiлософil У галузi знань 22 Охорона здоров'я за
спецiальнiстю 221 Стоматологiя

Стоматологiя

одиничний. Зi строком навчання 4 роки; обсяг освiтньо-науковоl
програми - 60 кредитiв €KTC
Нацiональне агентство iз забезпечення якостi ВИЩОlосвiти. YKpalHa.
Неак едитована

НРК УкраlНИ - 8 рiвень, QF-LLL - 8 рiвень, FQ-EHEA - третiй цикл

Наявнiсть освiтнього ступеня MaricTpa за спеЦ1альНlСТЮ 221 I
Стоматологiя або освiтньо-квалiфiкаuiйного рiвня спецiалiста за
спецiальнiстю "Стоматологiя"
Ук аlнська

До 01.07.2026 р.

https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1883

Предметна область
oCBiTHьo1"програми

1.2 Мета освiтньоi програми
Програма розроблена вiдповiдно до Micil унiверситету, спрямована на забезпечення пiдготовки
ви<?ококвалiфiкованих HayкoBlliB у сферi науки та практики охорони здоров' Я В галузi
стоматологil, якi виявляють лiдерськi якостi, здатнi генерувати HOBi знання, саморозвиватися,
оволодiвати дослiдницькими навичками високого рiвня та iнновацiйними методами наУКОВОli
педагогiЧНОl дiяльностi та застосовувати lX на практицi, мають системне мислення та достатнiй
рiвень знань для науково-обrpунтованого розв' язання комплексних проблем та проведення
оригiнальних самостiйних наукових дослiджень у медицинi i стоматологil з дотриманнчм
п инципiв бiоетики та академiЧНОl доброчесностi.

1.3 Характеристика освiтньоi програми
Об'(кт дiяльностi: освiтньо-науковi компетентностi, якi
Формуються шляхом опанування теоретичних засад та проведення I
вiдповiдно до принципiв бiоетики, академiЧНОl доброчесностi I

фундаментальних та прикладних наукових дослiджень у медичнiй
сферi, базуються на сучасних методах дiагностики, лiкування I
патологiчних процесiв чи хвороб щелепно-лицеВОl дiлянки,
направленi на досягнення оптимального фiзичного, психiчного та
соцiального благополуччя, пошук шляхiв подовження тривалостi та
покращення якостi життя. I

Цiлi навчання: пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних
розв'язувати комплекснi науково-прикладнi задачi та/або проблеми в
галузi професiЙНОl та дослiдницъко-iнновацiЙНОl дiяльностi в сферi
стоматологil, що передбача€ глибоке переосмислення наявних та
здобуття нових цiлiсних знань, навичок та вмiнь.
Теоретичний змiст предметноi областi: теоретико-методологiчнi
засади дослiдження з позицi1" доказОВОl медицини; поглиблене



здатносТ1
практи IН1
наукових

Орiентацiя oCBiTHьo"i
програми

Основний фокус
oCBiTHьo"iпрограми та
спецiалiзацi"i

вивчення спецiальностi за напрямком наукового дослiдження.
Методи, методики та технологii: сучасНl методи теоретичних,
експериментальних та клiнiчних дослiджень у сферi стоматологi"i та '
сумiжних медичних спецiальностей; методи статистично"i обробки
результатlВ ДОСЛlджень та аналlЗ даних; методи та технологil I

управлiння науковими проектами; презентацiя результатiв наукових
дослiджень; захист iнтелектуально1" власностi; методики педагогiчно"i
дiяльностi у вищiй школi.
Iнструментарiй та обладнання: сучасне обладнання та програмне
забезпечення, що вiдповiдають HOBiTHiMмiжнародним практикам у
галузi стоматологi"i i медицини.
Освiтньо-наукова програма. Акцент на формуваннi
розв 'язувати складнi спецiалiзованi завдання, HaYKoBiта
проблеми З1 стомаТОЛОГll з використанням сучасних
ШДХОДIВ.

Фокус програми, що дозволяе ВЩР1ЗНИТИгi вщ lНших програм,
полягае в спеЦlальнiй oCBiTi в областi охорони здоров'я 1
стоматологil, базуеться на експериментальних i клiнiчних наукових
результатах з врахуванням СЬОГОДНlшнього стану стоматологil,
найкращих загальноевропейських, М1жнародних практик у сферi
охорони здоров'я. Програма сформована як оптимальне поеднання
академiчних та професiйних вимог i opieHToBaHa на формування у
асшранТ1В ком:петентностей щодо набуття глибинних знань З1
стоматологil, ВОЛОДlНня загальнонауковими (фiлософськими)
компетентно~тями, набуття унiверсальних навичок ДОСЛlдника та
представлення власних результатiв дослiджень в уснiй та письмовiй
формах, зокрема iноземною мовою.

Придатнiсть до
працевлаrптування

Особливостi oCBiTHьo"i
програми

Ключовi слова: охорона здоров'я, стоматологiя, методи дiагностики i. ..Лlкування, HayкoВl ДОСЛlдження.
ОНП реал1зуеться шляхом опанування ДИСЦИПЛlнзагально"i та
професiйно"i (фахово"i) шдготовки з врахуванням динам1КИ
регiональних, державних та М1жнародних аспекТ1В сучасно"i
теоретично"i та клiнiчно"i медицини. Програма передбачае проведення
власного фундаментального чи прикладного наукового дослiдження,
практичну пiдготовку здобувачiв вищо"i освiти, яка дае МОЖilИвiсть
здобути компетентносТ1, необхiднi для подальшо"i професiйно"i
дiяльностi, враховуючи потреби галузi охорони здоров'я держави,
тенденцiй сучасного cBiTOBOroрозвитку в умовах глобалiзацil та
неВИР1шених епiдемiологiчних виклик1в. Дае можливiсть
удосконалювати професiйнi i соцiальнi навички пiд час поеднання
навчання з практичною ДШЛЬНlстю у рiзнопрофiлъних закладах
охорони здоров'я та/або науково-педагогiчною роботою у заКJ'1.дi
вищо"i осв1ти а також обрати вектор наукового ДОСЛlдження за
спецiальнiстю «Стоматологiя» iз 4 наукових напрямкiв: терапевтична
стоматологiя, хiрургiчна стоматологiя, стоматологiя дитячого BiKY,
ортопедична стоматологiя.

1.4 Придатнiсть випускникiв до працевлаmтування та подальmого навчання
Фахiвець може займати посади викладача стоматологiчних. .ДИСЦИПЛlнУ вищих медичних навчальних закладах ОСВ1Ти,наукових
установах (науковий спiвробiтник), Лlкаря-стоматолога у сферi
практично"i медицини, керiвника з галузi охорони здоров'я в органах
державно"i влади, управлiння i мiсцевого самоврядування.



Подальше навчання

Викладання та навчання

Оцiнювання

Iнтегральна
компетентН1СТЬ

Фахiвець пiдготовлений до роботи за КВЕД ДК 009:2010:
Секцiя Q. Охорона здоров'я та надання соцiальноi" допомоги
Роздiл 86. Охорона здоров'я
Група 86.2 Медицина та стоматологiчна практика
Клас 86.23 Стоматологiчна практика
Пiсля заюнчення навчання за освiтньою-науковою програмою
спецiальностi «Стоматологiя» фахiвець здатний виконувати I

професiйну роботу:
науковий спiвробiтник (стоматологiя) (код КП - 2222.1);
лiкар-стоматолог (код КП - 2222.2);
керiвник закладу охорони здоров'я (код КП - 12] О.]);

Iвикладач унiверситетiв та вищих навчальних закладiв - (КП - 231О).
Можливiсть продовження шдготовки на науковому ршН1 вищоi" ,
освiти. Набуття додаткових квалiфiкацiй у системi пiслядишюмноi"
ОСВlТИ.
1.5 ВикладаllНЯ, навчання та оцiнювання
Студентоцентроване навчання, проблемно-орiентоване та
мiждисциплiнарне навчання, електронне навчання в систеМl
OpenCourseWare СумДУ, самонавчання з урахуванням принципiв
академiчно"i свободи з МОЖЛИВlстюформування iндивiдуальноi"
освiтньоi" TpaeKTopii", зокгема в рамках програм акадеМlЧНОl
мобiльностi. Викпадання проводиться у ВИГЛЯДl: лекцiй,

.......'V . ,мультимедlИНИХ лекцlИ, lНтерактивних лекцlИ, сеМIНарських l,
практичних занять, наукових дискусiй, мозкового штурму, I

ситуацiйного аналlЗУ, проблемно-орiентованого навчання, аналiзi I

конкретних ситуацiй (Case-study), проектного методу,
iндивiдуальноi' роботи з написання робiт наукового спрямування та I

пiдготовки презентацiй за темою дисертацii". Програма передбачае
проведення самостiйного наукового дослiдження з використанням
ресурсно}" бази унiверситету та партнерiв Iндивiдуальне наукове. .. .кершництво, шдтримка 1 консультування науковим кершником, а
також розвиток КОМУН1кативних здiбностей та удосконалення. .навичок проведення наукових ДОСЛ1дженьшляхом учасп в проектах
Наукового товариства студентш, асшрантш та молодих учегих
УН1верситету. Здобувачi проходять педагоГ1ЧНУ практику за'
професiйним спрямуванням, беруть участь в oCBiTHЬOMYпроцесi.
За освiтньою програмою передбачено формативне (письмовi та YCHi
KOMeHTapiй настанови викладачiв у процесi навчання, формування
навичок самООЦ1нювання, залучення здобувачiв до ОЦIНювання,
роботи один одного) та сумативне (письмовiiспити знавчальних :
дисциплiн, залiки, оцiнювання поточноi" роботи протягом вивчення i
окремих oCBiTHixкомпонентiв (письмовi есе, презентацii" наукових I

ДОСЛIДжень та проектш, експрес-тестування, розв'язування I

ситуацiйних задач, виконання практичних завдань, написання та .
прилюдний захист дисертацЩ ОЦIНювання, що визначае ршень. .досягнення ОЧlкуваних програмних результапв навчання.

1.6 Програмнi компетентностi (ПК)
Здатнiсть продукувати HOBiiдеi", розв' язувати комплекснi проблеми
професiйно"i та/або дослiдницько-iнновацiйно"i дiяльностi у сферi
стоматологi"i 1 СУМIЖНИХмедичних спецiальностей, застосовувати
методологiю науково! та пе,ТlДгогiчно"iдiяльностi, а також проводити
власне наукове ДОСЛIДження, результати яко го мають наукову I
новизну, теоретичне та практичне значення.



Фаховi компетентностi
спецiальностi (ФК)

Загальнi компетентностi
(ЗК)

ЗКОl. Здатнiсть до формування системного наукового СВIТогляду,
професiйно'i етики та загального культурного кругозору.
ЗКО2. Здатнiсть виявляти, ставити та вирiшувати проблеми.
ЗКО3. Здатнiсть генерувати HOBiiде'i (креативнiсть).
ЗКО4. Здатнiсть розробляти проекти та управляти ними, рееструвати
права iнтелеI<'ТУально'iвласностi.
ЗКО5. Здатнiсть проводити дослiдження на вiдповiдному piBHi
ЗКО6. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою
ФКОl. Здатнiсть виконувати оригiнальнi ДОСЛ1дження, досяг~ ти
наукових результатiв, якi створюють HOBiзнання в стоматологi1 i
дотичних до не! сумiжних напрямiв медицини.
ФКО2. Здатнiсть дотримуватись етики дослiджень, а також правил
академiчно'i доброчесностi в наукових дослiдженнях та науково-

I

педагогiчнiй дiяльностi.
ФКО3. Здатнiсть представляти та обговорювати результати CBo€i'
науково! роботи державною та !Ноземною мовою в уснiй та в
письмовiй формi, опрацьовувати наукову лiтературу з медицини та
стоматологi1 та ефективно використовувати нову iнформацiю з
рIЗНИХджерел.
ФКО4. Здатнiсть здiйснювати haykobo-педагоГlЧНУ ДIЯЛЬН1СТЬЗl
спецiальностi «Стоматологiя» у закладах вищо'i освiти.
ФКО5. ЗдаТ.liсть виявляти, ставити та ВИРIшувати проблеми
дослiдницького характеру в галузi охорони здоров'я, оцiнювати та
забезпечувати якiсть виконуваних дослiджень.
ФКО6. Здатнiсть застосовувати сучаснi iнформацiйнi технологi'i, бюи
даних та lНШl електронН1 ресурси, спеЦ1алIЗоване програмне
забезпечення у науковiй та навчальнiй дiяльностi.
1.7 Програмнi результ~пн навчання (lIPН)

ПРНО1. Набутrя унiверсальних навичок дослiдника, зокрема УСНОl та ПИСЬМОВОl презентацiУ
результатlВ власного наукового ДОСЛ1дження укра'iНСЬК9Юмовою, застосування сучасних.
iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi, пошуку та критичного аналiзу iнформацi1, I

концептуалiзацiю та реалIЗаЦ1Ю наукових про€ктlВ, управЛ1ННЯ науковими проектами,
складення пропозицiй щодо фiнансування ДОСЛIДжень тalабо проектiВ, peecтpauiY прав
iнтелектуально'i власностi.
ПРНО2. Опанування iноземно'i мови на piBHi достатньому для представлення та обговорення
результатiв свое1 науково! дiяльностi iноземною мовою в уснiй та ПИСЬrvIовiйформi, а також для
повного розумiння iншомовних професiйних, наукових та навчальних публiкаuiй з вiдповiдноУ
тематики.
ПРНО3. Формулювати i перевiряти гiпотези; використовувати для обrрунтування висновкiв
належнi докази, зокрема, результати теоретичного аналiзу, емпiричних дослiджень.
ПРНО4. Застосовувати сучаснi iнформацiйнi технологi1 у науковiй дiяльностi, пошуку та
критичного аналiзу iнформацi'i, зокрема статистичнi методи медико-бiологiчних дослiджень.
системне та прикладне програмне забезпечення, HOBiTHiпрактики використання iнформаuiйних
систем та KOMyнiKaцi'iв oxopoHi здоров'я.
ПРНО5. Розробляти та реалlзовувати наУКОВl та/або IнновацiЙНI проекти медичноi"
направленостi, якi дають можливiсть переосмислити наявне та створити нове цiлiсне знання
тalабо професiйну практику i розв' язувати значущi проблеми у сферi медицини з урахуванням
сучасних тенденцiй, aвToHoMHOCTiта вiдповiдальностi.
ПРНО6. Застосовувати iнновацiйнi науково-педагогiчнi технологi'i при викладанН1 фахових
стоматологiчних дисциплiн, формулювати змiст, цiлi навчання, способи 'ix досягнення, форми
контролю, нести вiдповiдальнiсть за ефективнiсть освiтнього процесу з дотриманням норм
академiчно'i етики та доброчесностi.
ПРНО7. Планувати дослiдження та ПРОIОДИТИйого вiдповiдно до принципiв бiоетики, належно'i
клiнiчно'i практики (GMP).



Кадровезабезпечення

Матерiально-
технiчне забезпечення

1.8 Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Реалiзацiя освiТНЬОl та наУКОВОl складових. освiтньо-наУКОВОl
програми забезпечуеться кадрами ВИСОКОlквалiфiкацii' з науковими. .
ступенями та вченими званнями, актив ними 1визнаними вченими, як!
публiкують своl працi у вiтчизнянiй i зарубiжнiй науковiй пресi,
мають вiдповiдну професiйну компетентнiсть i досвiд в галузi
викладання, наукових дослiджень i педагогiЧНОl дiяльностi, е
учасниками мiжнародних проектiв та rpaHTiB, проходять мiжнароднi
стажування. Академiчна та наукова квалiфiкацiя викладачiв
пiдтверджена lх публiкацiями, (включаючи публiкацй у виданнях, шо
облiковуютьс5.' наукометричними базами Scopus та Web of Science) та
вiдповiдними показниками науковоl i професiЙНОl дiяльностi.
Протягом oCTaнHix 5 pOKiB науковцями медичного iнституту
надруковано бiльше 350 статей, що облiковуються наукомеТРИЧНJЮ
базою дан их Scopus, 270 - Web of Science та 180 публiкацiй -
одночасно обома базами. Зв'язок з практикою освiтньо-наУКОВОl
програми забезпечуеться широкою участю фахiвцiв-практикiв i
представникiв академiЧНОl спiльноти за стоматологiчним профiлем у. .педагоГ1ЧНОМУпроцеСl.
Група забезпечення, гарант та викладацький склад, який забезпечуе
реалiзацiю програми, вiдповiдае вимогам, визначеним Лiцензiйними
умовами.
Освiтнiй процес за освiтньою програмою ЗДIИснюеться у
спецiалiзованих навчальних аудиторiях, обладнаних аудiовiзуальною
апаратурою i необхiдними технiчними засобами. Використовуються
площi та матерiально-технiчне забезпечення Bcix кафедр, що беруть
участь у заб{;зпеченнi oCBiTHьoro процесу за програмою. Заняття
здiйснюються у 63 лекцiйних аудиторiях (вiд 40 до 192 посадкових
мiсць), 178 аудиторiях для групових занять, 102 навчальних
лабораторiяx, 78 класах комп'ютерного навчання. Безпосередньо
освiтнiй процес зi спецiальностi 221 Стоматологiя здiйснюеться у 47
аудиторiях та лабораторiях 3 мультимедiйним обладнанням. Розклад I

занять для груп здобувачiв ВИШОlосвiти, у яких наявнi особи з
обмеженими фiзичними можливостями (або освiтнiй процес
здiйснюеться викладачами з iнвалiднiстю), плануеться лише у тихо. . . . .навчальних корпусах 1 ПРИМlщеннях, як! придатН1 для ВIДПОВ1дних
категорiй осiб. KpiM власноi' iнфраструктури та матерiально-технiЧНОl
бази, у освiтньо-науковiй дiяльностi унiверситету активно
використовуеться матерiальна база партнерiв унiверситету, на якiй
розмiшенi фiлil кафедр, навчально-науковi та навчальнi центри, а
також клiнiчнi кафедри Медичного iнституту, шо дае можливiсть
ефективно п()еднувати освiтнiй процес, HaYKoBi дослiдження та
практичну дiяльнiсть у вiдповiдних сферах. KpiM того, для пiдготовки
здобувачiв використовуеться матерiальна база пiдприемств, установ та
органiзацiй, на яких cTBopeHi фiлй та клiнiчнi бази кафедр: то
«Сумська мiська клiнiчна стоматологiчна полiклiнiка», ОКЗ «Сумська
обласна клiнiчна стоматологiчна полiклiнiка», ТОВ «Професорська
стоматологiя», стоматологiчний кабiнет ЧП Черненко, стоматологiчна
клiнiка «ЕстетДент», стоматологiчнi кабiнети УнiверситеТСЬКОl!
клiнiки СумДУ, стоматологiчнi кабiнети стоматологiчного корпусу I

СумДУ. в позанавчальний час до послуг здобувачiв унiкальнi в
державi Легкоатлетичний манеж та Центр пляжного волейболу, 30
спортивних та тренувальних залiв, 2 плавальних ~еабiлiтацiйний



басейни, 2 обладнаних стадiони та 1О спортивних майданчикiв, водно-
веслувальна та лижна бази, спортивно-оздоровчий табiр "YHiBep".
Комп'ютернi класи оснащенi лiцензiйними операцiйними системами
вiд Microsoft та пакетами прикладного програмного забезпечення вiд
Microsoft та iH. В oCBiTHЬOMYпроцесi використовуються сучгrнi
iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологi'i. Для проведення наукових
дослiджень здобувачi можуть використовувати науково-дослiдну базу
унiверситеТСЬКОl клiнiки (наказ вiд 14 березня 2019 р. N20210-1 ),
центру колективного користування науковим обладнанням М1 СумДУ
(наказ про створення N2 0284-1 вiд 11.04.2019 р.), центру
патоморфологiчних дослiджень (сертифiкат про атестацiю N2 РУ-
0213/19 вiд 15.03.2019 р.), центру молекулярно-генетичних
дослiджень, лабораторil «Бiонанокомпозит», вiварiю та центру
морфологiчних дослiджень, украlно-шведського дослiдницького
центру (наказ про створення N2 0343-1 вiд 16.04.2020 р.), центру
колективного користування обладнанням СумДУ, проблемноi'
лабораторi'i "Центр соцiально-гуманiтарних аспектiв регiональних
дослiджень", :,егiонального центру електронноi' мiкроскопii' та мас-
спектрометрi'i, науково-навчального центру моделювання у складних
системах, начально-методичного центру Мiсrosоft ImagineAcademy.
проблеМНОl науково- дослiДНОl лабораторi'i електронних систем та
засобiв кодув~ння iнформацil.



Iнформацiйне та
навчально-методичне
забезпечення

Здобувачi, що навчаються за освiтньою програмою, та викладаЧl I
можуть використовувати бiблiотечно-iнформацiйну систему,
мiжвузiвську наукову бiблiотеку, oKpeMi бiблiотеки та бiблiотеtrni. .пункти при навчально-наукових структурних шдроздшах
унiверситету. Також дiють вiртуальнi електроннi читальнi зали.
Iнформацiйнi ресурси бiблiотеки СумДУ за освiтньою програмою
Формуються вiдповiдно до предметно'i областi та сучасних тенденцiй
наукових ДОСJсiдженьу цiй галузi. Здобувачi можуть отримати доступ '
до Bcix друкованих видань рiзними мовами, включаючи монографi'i,
навчальнi посiбники, пiдручники, словники тощо. При цьому вони
можуть переглядати лiтературу з використанням традицiйних засоjiв
пошуку в бiблiотецi або використовувати доступ до iHTepHeTYта баз
даних. Електронний репозитарiй СумДУ, який мiстить понад 65 тисяч
документiв, € нацiональним лiдером та входить до Топ-З50 cBiTOBOrOI

рейтингу RankingWeb of Repositories. Здобувачi вищо'i освiти за I

освiтньою програмою мають доступ баз даних: Scopus, Web of
Science. Springer ature. USMLE-Rx. WiJey, APA'sPsycTherapy.
Огammаг!у, СоursегаfогСаmрus, Access Medicine, WoltersK!uwer Hea!th
/ Ovid, MedOneP!asticSurgery, АсаdеmiсSеШ'сhUltimаtе (EBSCOhost). I
eSSUJR, Е-каталог Бiблiотеки СумДУ, науково! перiодики I

Нацiонально'i бiблiотеки Украi'ни iM. B.I. Вернадського НАН Укра'iни.
науково! елеКТРОННОlбiблiотеки перiодичних видань НАН Укра'iни.
WHO, ВiоМеdСепtгаl, British Medica! Journa! (The BM.J).
CochraneLibrary, eMPendium, FreeBooks4Doctors. FгееМеdiсаlJоurпаls.
Wi!eyOpen Access, PubMcdCentral, PloS. Booksllell~
ChildNeuro!ogySociety, Hardin МО, HarvardUl1iversity, MedBioWorld.
MedBioWorld, MedknowPubJication, MedPix, Natuгe.
National CancerJnstitute, PediatricNeurologyBriefs, Practice Update.
RoyalSociety of Chemistry (Королiвське хiмiчне товариство),
AcademicJoumals, ACddcmicJouma!sDatabase (Швейцарiя), Directory of
Ореп Access Books (ООАВ), Directory of Ореп Access Journa!s (DOAJ),
Elsevier, HindawiPubJishingJournals, HighWirePress, HfNARI.
Journa!s4Free, Opel1AcademicJournalsIndex (ОАЛ). OxfordJourna!s.
Goog!eScholar, Healthline, The Diгесtогу of Ореп Access Repositories
(OpenDOAR), E-ВооksDiгесtоrу, EuropePubMedCentral, Crossref.
PubMed, Tay!or&Francis. Аспiранти також використовують
методичний матерiал, пiдготовлений викладачами, монографi'i, статтi
з перiодичних видань, статистичнi бази даних.



Внутрiшня академiчна
мобiльнiсть

Мiжнародна
академiчна мобiльнiсть

Навчання iноземних
здобувачiв вищо"i
освiти

Методичний та науковий матерiал може надаватись як у друкованому
виглядi, так i в електроннiй формi. Центром науково-технiчно"i i
економiчно"i iнформацi"i здiiiсню€ться органiзацiйна та методична
робота у сферi захисту прав iнтелектуальноj' власностi, забезпечу€ться I

можливiсть патентного пошуку у державний та свiтових базах даних,
проводиться оргаюзаЦlЯ оприлюднення результапв наукових
дослiджень, трансферу технологiй, грантово! дiяльностi наукового
спрямування. Система електронного навчання забезпечу€ доступ до I

матерiалiв укра"iнською та англiйською мовами з дисциплiн oCBiTHьo"i
програми, вiртуалъних тренажерiв та iнтерактивних демонстрацiй,
тестових завдань та lНших навчально методичних матеРlалш е-
leaming. Для дистанцiйного доступу до навчально-методичних
матерiалiв рОЗ1Jобленоплатформу OCW СумДУ (платформа ДОЗВОЛЯЕ:
об'€днати матерiали з дистанцiйних KypciB, конструктор Lectur'ED з
МОЖЛИВlстюколективно"i роботи над електронними навчальними
ресурсами, матерiали електронного каталогу бiблiотеки, репозитаl lЮ
та посилання на зовнiшнi навчальнi ресурси). Унiверситетом укладено
договори з компаюями ТОВ «Антиплагiат» та «Plagiat.pl» на
використання систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism» вiдповiдно для
перевiрок квалiфiкацiйних та наукових робiт. Банк квалiфiкацiйних
робiт форму€ться в унiверситетському репозитарil. Кожне наукове
видання унiверситету перед прийняттям публiкацil до друку здiЙСНЮЕ:
гi перевiрку на плагiат. Методичний та науковий матерiал перiодично
оновлю€ться та адапту€ться до цiлей oCBiTHьo"iпрограми.

1.9 Академiчна мобiльнiсть
На OCHOBi ДBOCTOPOHНlXдоговорш МIЖ Сумським державним
унiверситетом та закладами вищо"iосвiти Укра"iни
На OCHOBiдвостороннiх договорiв мiж СумДУ та закладами вищо"i
ОСВIТи - партнерами зарубiжних краУн: Унiверситет БатСпа
(Великобританiя, угода про спiвпрацю 02.09.2015 р.), унiверси~ет
Патрас (Грецiя, угода про спiвпрацю 2015 р ), унiверситет M.KYTalci
(Грузiя, угода про спiвпрацю 10.08.2015 р.), унiверситет м. Фоджа
(Iталiя, угода про спiвпрацю 01.06.2016 р.), Гiмназiя Остербюркен
(Нiмеччина, угода про СПlвпрацю 01.01.2018 р.), Унiверситет iM. I

Адама Мiцкевича (Польща, угода про спiвпрацю 14.06.2017 р.) та iH.)

Можливе, пiсля вивчення курсу украlнсько"i мови та пiсля акредитацil
освiтньо-науково"i програми



2. Перелiк компонентiв oCBiTHLoiпрограми та ix логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонентiв oCBiTHLoiпрограми

Код Компоненти освiтньоl.1РОГРами (навчальнi Кiлькiсть Форма
дисциплiни, KypCOBiпроекти (роботи), практики, Пlдсумкового

компонента квалiфiкацiйна робота)
кредитlВ контролю

1 2 3 4
ОСВIТНЯ СКЛАДОВА

Обов'язковi oCBiTHiкомпоненти I

Цикл загалЬНОlпiдготовки
ОК 1. Фiлософiя науки 5 екзамен
ОК2. Культура науково! украlнськоi' мови " залlК,)

ОК3. Методологiя та методи наукових дослiджень 4 залlК
ОК4. Iнновацiйна педагогiчна дiяльнiсть 3 екзамен

-
ОК5. Управлiння науковими проектами 4 залlК
ОК6. Методика пiдготовки наукових праць 4 залlК
ОК7. Англiйська мова академiчного спрямування 6 екзамен

-
Цикл професiЙНОlпiдготовки

ОК8. АктуальнiпитанняопераТИВНОlта 6вiдновлювалЬНОl стоматологii' екзамен

ОК9. Сучаснi аспекти консерваТИВНОlстоматологil б екзамен
Цикл практИЧНОlпiдготовки

ОК 10. Педагогiчна практика за професiйним 4 залiкспрямуванням -
Загальний обсяг обов'язкових компонентiв: 45

Вибiрковiкомпоненти I

ВБ 1 Вибiрковi компоненти циклу загалЬНОl 5* залlК I
пiдготовки (каталог 1)

ВБ2 Вибiрковi компоненти циклу фахОВОlпiдготовки 10* залlК
(каталог 2)

Загальний обсяг вибiркових компонентiв: 15 I
ЗАГ АЛЬНИЙ ОБСЯГ OCBITHhOI ПРОГРАМИ 60

~

НАУКОВАСКЛАДОВА I

Виконання наукового дослiдження

2.2 Наукова складова
Науково-дослiдницька робота аспiрантiв € невiддiльною складовою пiдготовки
висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних самостiйно вести науковий пошук, творчо вирiшувати
KOHKpeTHiпрофесiйнi та HaYKoBiзавдання. Вона здiйснюcrься за iндивiдуальним планом пiд
керiвництвом наукового керiвника за пiдтримкн та консультування з боку провiдних фахiвцiв,
долучених до реалiзацil освiтньо-науковоl програми.
Елементами науково! складОВОlосвiтньо-науковоl програми аспiрантури е:
• складання плану та розробка робочих гiпотез дослiдження пiд науковим керiвництвом
ПРОВIДнихучених;
• проведения дослiджень та апробацiя отриманих результатlВ на ПlДпри€мствах та в
оргаюзацlЯX;
• презентацiя та обов'язкове обговорення результатiв дослiджень на регулярних наукових
ceMiHapax, а також конференцiях та iнших наукових заходах;
• участь у мiжнародних дослiдницьки)~ проектах та програмах обмiну;
• пiдготовка та публiкацiя статей у фахових наукових виданнях;
• написания та представления до захисту дисертацil.



Допуском до захисту е наявнiсть достатньо! кiлькостi опублiкованих наукових праць та
повнiстю виконаний iндивiдуальний навчальний план.
Основним завданням органiзацi'i дiяльностi молодих вчених за навчальною програмою «доктор
фiлософi'i» е створення дослiдницько'i iнфраструктури та залучення молодих вчених до
виконання фундаментальних та прикладних дослiджень.
Вiдповiдно до перелiку прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-
технiчних розробок та cTpaTeri'i розвитку СумДУ, а також вiдповiдно до потреб cBiTOBO'iта
вiтчизняно'i науки, за спецiальнiстю «Стоматологiя»» в СумДУ сформувались наступнi напрями
наукових дослiджень аспiрантiв:
1. «Стоматологiчнi аспекти мовленш:вих порушень» (N2 держ. реестраЦi1 О 120U 1О 1441):
- Набутi порушення звуковимови та Ух корекцiя у хворих з запальною патологiею тканин
пародонта;
- Мовленневi порушення та Ух корекцiя при дислокiщiях внутрiшньосуглобового диска
скронево-нижньощелепного суглобу.
2. «Клiнiко-лабораторне обrрунтування застосування сучасних медичних технологiй в
дiагностицi, лiкуваннi та профiлактицi захворювань opraHiB порожнини рота та щелепно-
лицево'i дiлянки» (N2 держ. реестрацi'i 0121U113582):
- Морфологiчний стан слинних залоз i бiофiзичнi властивостi ротово! рiдини при пiдвищенiй
cTepTocTiзубiв;
- Порiвняльна оцiнка впливу остеопластичних матерiалiв на репаративнi процеси в кiстковiй
тканинi при дефектах альвеолярного вiдростку рiзного генезу;
- Оптимiзацiя реставрацi'i зубiв у хворих на цукровий дiабет II типу декомпенсованого перебiгу;
- удосконалення аугментаЦi1 альвеолярного вiдростка при безпосереднiй та одноетапнiй
iмплантацi1 з використанням синтетичного матерiалу;
- Застосування телемедичних технологiй на етапах ортопедичного стоматологiчного лiкування;
- Вдосконалення методiв протезування при частковому руйнуваннi KOpOHKOBoi'части ни зубiв
бiчно'i дiлянки У пацiентiв з дисфункцiею скронево-нижнещелепного суглоба;
- Клiнiко-лабораторне обrpунтування оптимiзацi1 вiдновлення зубiв при мезiально-оклюзiйно-
дистальних карiозних ураженнях;
- Визначення залежностi вiдтiнку кольору зуба вiд макроскопiчних та морфологiчних змlН
оптично'i щiльностi твердих тканини;
- Вплив реставрацiй фронтально'i групи зубiв на стан скронево-нижнещелепного суглоба.

Зважаючи на iснуючу iнфраструктуру, наявнiсть сучасних лабораторiй та центрiв, цi напрями е
прiоритетними та мають забезпечити зростання якостi наукових дослiджень, залучення
талановито'i молодi до наукового процесу а також сприяти зростанню кiлькостi науково-
дослiдних робiт та rpaHTiB. Лабораторi'i «Бiонанокомпозит» та «Центр колеКТИВIIОГО
користування науковим обладнанням» забезпеченi сучасним аналiтичним обладнанням та
активно займаються впровадженням технологiй тканинноi' iнженерi'i в рамках даного напряму в
СумДУ. Для забезпечення виконання наукових дослiджень за основними науковими напрямами
плануеться розширення можливостей наукових дослiджень та диверсифiкацiя джерел Ух
фiнансування, а також стимуляцiя ушстi молодих вчених у конференцiях та професiйних
об'еднаннях. Мiжнародна дiяльнiсть молодих вчених також е одним з прiоритетних напрямкiв,
що вiдображаеться в зростаннi кiлькостi довгострокових наукових стажувань здобувачiв освiти
за програмами HORIZON-2020, ERASMUS+, Era-Net, CRDF, DAAD. Iнтеграцiя молодих вчених
в европейський науковий простiр вiдбуваеться через Ухучасть у професiйних об' еднаннях, в
основному за напрямами Ухдослiджень.
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Форми атестацii
здобувачiв вищоi освiти

Вимогидо
квалiфiкацiйноi роботи
(за наявностi)

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Атестацiя здобувачiв ВИЩОIосвiти ступеня доктора фiлософii'
здiйсню€ться постiйно дiючою або спецiалiзованою вченою радою,
утвореною для проведення разового захисту, на пiдставi публiчного
захисту наукових досягнень у формi дисертацi'i. Стан rOTOBHOCTi
дисертацi'i аспiранта до захисту визнача€ться науковим керiВНИКО\1
(або консенсусним рiшенням двох керiвникiв). ОБОВ'ЯЗКОЕ)Ю
умовою допуску до захисту € успiшне виконання аспiрантом його
iндивiдуального навчального плану. Здобувачi ВИЩОI освiти
ступеня доктора фiлософiI захищають дисертацiI, як правило, у
постiйно дiючiй спецiалiзованiй вченiй paдi з вiдповiдно'i
спецiальностi, яка функцiону€ у Сумському державному
унiверситетi. Вчена рада Сумського державного унiверситету Ma€
право подати до Нацiонального агентства iз забезпечення якостi
ВИЩОIосвiти документи для акредитацii' спецiалiзованоi' вчепо'i
ради, утворено! для проведення разового захисту, або звернутися з
вiдповiдним клопотанням до iншого вищого навчального закладу
(науково! установи), де функцiону€ постiйно дiюча спецiалiзована
вчена рада з вiдповiДНОIспецiальностi

Дисертацiя на здобуття ступеня доктора фiлософi'i € самОСТlиним
розгорнутим дослiдженням, що пропону€ розв' язання комплексноi'
проблеми в сферi медицини або на й межi з iншими
спецiальностями, що передбача€ проведення власного
оригiнального дослiдження, результати якого мають наукову I

новизну та практичну цiннiсть. Дисертацiйна робота не повинна
мiстити академiчного плагiату, фальсифiкацil, фабрикацi'i.
Експертна комiсiя Медичного iнституту вивча€ питання про
наявнiсть або вiдсутнiсть у нiй текстових запозичень, використання
iдей, наукових результатiв i матерiалiв iнших aвTopiB без посилання I
на джерело. 3 метою забезпечення дотримання етичних та
морально-правових принципiв проведення науково-дослiдних робiт,
дисертацiйних дослiджень та клiнiчних випробувань лiкарських
засобiв в Медичному iнституту СумДУ створено постiйно дiючу
комiсiю з питань дотримання бiоетики при проведеннi
експериментальних та клiнiчних дослiджень. У своlй дiяльностi
Комiсiя з бiоетики керу€Ться нринципами сумлiнного виконання
випробувань i клiнiчних дослiджень (ЯкiСНОIКлiнiчно'i Практик'1 /
GCP, ЯкiСНОI Лабораторно'i Практики/GLР, Якiсно'i Статистичноi'
Практики /GSP, Якiсно'i Виробничо'i Практики/GМР) та охорони i
гуманного ставлення д~слiдникiв до лабораторних тварин
вiдповiдно до чинного законодавства, нормативних документiв та
мiжнародних стандартiв. Комiсiя з бiоетики Haдa€ дозвiл на
проведення Bcix дослiджень та Haдa€ оцiнку дотримання вимог з
бiоетики пiсля Ух завершення. 3 метою удосконалення процедури
експертизи дисертацiйних робiт та НДР, якi виконанi аспiрантами
на кафедрах Медичного iнституту створено постiйно дiючу комiсiю
з перевiрки пеРВИННОI документацй наукових дослiджень, за
результатами розгляду ЯКОI готу€ться акт перевiрки первинно'i
документацi'i в якому мiститься перелiк пеРВИННОIдокументацй з
виконаНОI Д'1сертацiйно'i роботи (НДР) та П вiдповiднiсть завданням
i обсягу проведеного дослiдження Для проведення попередньоi'



експертизи здобувача ступ еня доктора фiлософil та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення гi
результатiв здобувач представля€ роботу до прилюдного захисту на I

засiдання anробацiйно'i ради Медичного iнституту з попередньо'i
експертизи дисертацiйних робiт з клiнiчно'i медицини.
Дисертацiйна робота Ma€ бути розмiщена на офiцiйному сайтi
унiверситету. Дисертацiйна робота Ma€вiдповiдати iншим вимогам,
встановленим законодавством.




