




IПРЕАМБУЛА
Цей Тимчасовий стандарт розроблений з урахуваниям вимог «Порядку

пiдготовки здобувачiв вищо! освiти ступеия доктора фiлософii' та доктора наук»
(Постанова КМУ вiд 23.03.2016 р.) та дi€ до введения в дiю офiцiйного Стандарту
вищо! освiти Укра!ни.

Розроблено робочою проектною групою у складi:
Науковий Посада та назва

CTyniHb, шифр Вчене звання пiдроздiлу (за
Прiзвище, iм'я, по батьковi та назва (за кафедрою) основним мiсцем

HaYKoBoi" роботи)спецiальностi
Керiвник
робочоi' д. мед. Н., професорnpoenHoi" групп ЛахтiнЮрiй кафедри завiдувач кафедри
(гарант Володимирович 14.01.22 - стоматологii'
oCBiTHbOi" стоматологiя стоматологi"j

програмп):

Москаленко к. мед. Н., доцент кафедри асистент кафедри
Павло Олександрович 14.01.22- стоматологii" стоматологii"стоматологiя

-

Галич к. мед. Н., асистент кафедри

,Людмила BiKTopiBHa 14.01.22- - стоматологii'
стоматологiя

Циганок Олександр к. мед. Н., асистент кафедри
Васильович 14.01.22 - - стоматологii'

стоматологiя

Кузенко €BгeH д. М. н. 14.03.02- доцент кафедри доцент кафедри
Члени робочоi" Вiкторович патологiчна патологiч Hoi' патологiчноi' aHaToMii'
npoenHoi" групи: анатомiя aHaToMii"

-
Бiлоконський аспiрант, гр. АСП.мi8-1
В'ячеслав - -
Володимирович
Трофименко Вiктор - -

аспiрант, гр. АСПмi-
Юрiйович 9.2/СМ

к. мед. н., директор КИП

Савченко Володимир 14.01.22 - «Обласна клiнiчна
стоматологiя - стоматологiчнаВiталiйович

полiклiнiка» СумськоУ
обласноi' ради



11Загальна характеристика

Рiвень вищо! Третiй (освiтньо- науковий) рiвень
IОСВIТи

Ступiнь вищо! Доктор фiлософi!
ОСВIТи I
Галузь знань 22 Охорона здоров' я I
Спецiальнiсть 221 Стоматологiя I
Форми навчання Очна (денна, вечiрня), заочна I
Освiтня Доктор фiлософi1 з стоматологi!
квалiфiкацiя
Квалiфiкацiя в Ступiнь вищо! о,:;вiти- доктор фiлософi!
ДИПЛОМl Галузь знань - 22 Охорона здоров'я

Спецiальнiсть - 221 Стоматологiя -
Додатковi вимоги Наявнiсть ранiше здобутого ступеня вищо! освiти MaricTpa (ОКР
дО правил спецiалiста) зi спецiальностi «Стоматологiя». В окремих випадках -
прийому сертифiката . . .наяВН1сть Л1каря-спеЦ1алlста з стоматолоГ1ЧНИХI

спецiалiзацiй (визначаcrься 3ВО).
Опис предметно! Об'ект(и) та/або д;яльноет;: . .вивчення ОСВIТньо-наукоВ1
областi компетентносп в галУЗl охорони здоров'я, якi направленi на I

збереження здоров'я, зокрема стоматолоГ1ЧНОГО, профiлактику,
дiагностику та лiкування патологiчних процесiв чи хвороб щелепно-
лицево! дiлянки людини.
ЦiJI; навчання: пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних
розв'язувати комплекснi науково-прикладнi задачi тaJабо проблеми

професiйно! та дослiдницько- iнновацiйно! . .в галУЗl ДlЯЛЬНОСПв
сферi стоматологi1, що передбача€ глибоке переосмислення наявних
та здобуття нових цiлiсних знань, навичок та вмiнь.
Теоретичний зм;ет предметно;" облает;: теоретико- методологi ·т)
засади дослiдження з позицi! . доказово! медицини; поглиблене
вивчення спецiальностi за напрямком наукового дослiдження.
Методи, методики та технологii': сучаснi методи теоретичних,
експериментальних та клiнiчних дослiджень у сферi стоматологi! та I

сумiжних медичних спецiальностей; методи статистично! обробки
результапв ДОСЛ1джень та аналlЗ даних; методи та технологi!
управлiння науковими проектами; презентацiя результатiв наУКОDИХI
ДОСЛ1джень; захист iнтелектуально! власносп; методики I

педагогiчно! дiяльностi у вищiй школi.
/нетрументи та обладнання: сучасне обладнання та програмне
забезпечення, що вiдповiдають HOBiTHiMмiжнародним практикам у
галузi стоматологi! i медицини.

Академiчнi права Можливiсть продовження пiдготовки на науковому piBHiвищо! !
випускникiв освiти здобуття наукового ступеня доктора наук. I

111Вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за освiтнiми
програмами вiдповiдноi спецiальностi, та ix результатiв навчання

Для здобуття освiтнього рiвня «доктор фiлософi!» зi спецiальностi 221 Стоматологiя
можуть вступати особи, якi здобули освiтнiй рiвень «Maricтp»IOKP «спецiалiст» за.. ..ВlДПОВIДноюспеЦ1альН1СТЮ.



IV Обсяг кредитiв €KTC, необхiдних для здобуття вiдповiдного ступ еня вищоi
освiти

Обсяг освiтньоI складовоI освiтньо-науковоI програми пiдготовки доктора фiлософiI
становить 30-60 кредитiв €KTC.

Не менте як 25% загальноI кiлькостi кредитiв €KTC ВIДводиться на ДИСЦИПЛlни
вибору.

Для забезпечення здобувача компетентностями вiдповiдно до НацiональноI рамки
квалiфiкацiй обсяг кредитiв склада€:

здобуття глибинних знань iз спецiальностi Сгрупи спецiальностей), за
якою Сякими) аспiрант Сад'юнкт) проводить дослiдження, зокрема
засвосння основних концепцiй, розумiння теоретичних i практичних
проблем, iCTopiIрозвитку та сучасного стану наукових знань за обраною
спецiальнiстю, оволодiння термiнологiсю з дослiджуваного наукового
напряму в обсязi не менше 12 кредитiв €KTC;

ОВОЛОДIНнязагальнонауковими Сфiлософськими) компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового СВlТогляду,
професiйноI етики та загального культурного кругозору в обсязi 4-6
кредитiв €KTC;

набуття унiверсальних навичок дослiдника, зокрема УСНОIта ПИСЬМОВОl
презентацii" результатiв власного наукового дослiдження украIнською
мовою, застосування сучасних iнформацiйних технологiй у науковiй
дiяльностi, органiзацiI та проведення навчальних занять, управлiння
науковими проектами та/або складення пропозицiй щодо фiнансування
наукових дослiджень, ресстрацil прав iнтелектуалЬНОl власностi в обсязi
не менше 6 кредитiв €KTC;

здобуття мовних компетентностей, достатнiх для представлення та
обговорення результатiв cBoci' наУКОВОlроботи iноземною мовою
Санглiйською або iншою вiдповiдно до специфiки спецiальностi) в уснiй
та письмовiй формi, а також для повного розумiння iншомовних
наукових TeKcTiBз вiдповiдноI спецiальностi в обсязi 6-8 кредитiв €KTC.

Наукова складова освiтньо-науковоI програми пiдготовки доктора фiлософiI
передбачас проведення власного наукового дослiдження та публiчного заХИС1J
наукових досягнень у формi дисертацiI.

V Перелiк компетентиостей випускника

Iнтегральна
компетентнiсть

3датнiсть продукувати HOBiiДel, розв' язувати комплекснi проблеми
професiЙно~. :а/або. дослiдницько-iннова~iйноI дiя~ьностi у сферi I
стомаТОЛОГl11 СУМIЖНИХмедичних спещальностеи, застосовувати
методологiю HaYKoBoi'та педагогiчноI дiяльностi, а також проводити

I

власне наукове дослiдження, результати якого мають наукову I

новизну, теоретичне та практичне значення.



Загальнi
компетентносТ1

\
\

I

Спецiальнi
(фаховi)

компетентносТ1

\

ЗКО1Здатнicть формування системного наукового СВIТогляду,
професiйно'i етики та загального культурного кругозору.
ЗКО2. Здатнiсть виявляти, ставити та вирiшувати проблеми.
ЗКОЗ. Здатнiсть генерувати HOBiiде'i (креативнiсть).
ЗКО4. Здатнiсть розробляти про€кти та управляти ними, ре€струвати
права iнтслсК1Уалыю'i власностi
ЗКО5. Здатнiсть проводити дослiдження на вiдповiдному piBHi
ЗКОб. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою
СКО 1. Здатнiсть виконувати оригiнальнi дослiдження, дося гати
наукових резуль TaTiB, якi створюють HOBiзнання в стоматологi'i i
дотичних до не! сумiжних напрямiв медицини.
СКО2. Здатнiсть дотримуватись етики дослiджень, а також правил
академiчно'i доброчесностi в наукових дослiдженнях та науко:во- ,
педагогiчнiй дiяльностi.
СКОЗ. Здатнiсть представлятп та обговорювати результати CBO€i'
науково! роботи державною та iноземною мовою в уснiй та в I
письмовiй формi, опрацьовувати наукову лiтературу з медицини та I

стоматологii' та ефективно використовувати нову iнформацiю з
РIЗНИХ джерел.
СКО4. Здатнiсть здiйснювати науково-педагогiчну дiяльнiсть зi
спецiальностi «Стоматологiя» у закладах вищоi' освiти.
СКО5. Здатнiсть виявляти, ставити та вирiшувати проблеми i
дослiдницького характеру в галузi охорони здоров' я, оцiнювати та I
забезпечувати якicть виконуваних дослiджень. '
СКОб. Здатнiсть застосовувати сучаснi iнформацiйнi технологii', бази. . . .• .•даних та lНШl електронН1 ресурси, спеЦ1алlзоване програмне
забезпечення у науковiй та навчальнiй дiяльностi.

УI Нормативний змiст пiдготовки доктора фiлософii, сформульований у
TepMiHaxрезультатiв навчання

РНО1. Набуття унiверсальних навичок дослiдника, зокрема усно! та письмово'i
· презентацi'i результатiв власного наукового дослiдження укра'iнською мовою, I
· застосування сучасних iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi, пошуку та I
критичного аналiзу iнформацii', концептуалiзацiю та реалiзацiю наукових про€ктiв, I
упрiшлiння науковими про€ктами, складення пропозицiй щодо фiнансування I

дослiджень та/або про€ктiв, ре€страцi'i прав iнтелектуально'i власностi.
РНО2. Опанування iноземно'i мови на piBHi достатньому для представлення та
обговорення результатiв CBO€!науково! дiяльностi iноземною мовою в уснiй та I
письмовiй формi, а також для повного розумiння iншомовних професiйних, наукових I

та навчальних публiкацiй з вiдповiдно'i тематики.
РНОЗ. Формулювати i перевiряти гiпотези; використовувати для обгрунтування
висновкiв належнi докази, зокрема, результати теоретичного аналiзу, емпiричних I

ДОСЛlджень.
РНО4. Застосовувати сучаснi iнформацiйнi технологi'i у науковiй дiяльностi, пошуку
та критичного аналiзу iнформацi'i, зокрема статистичнi методи медико-бiологiчних
дослiджень, системне та прикладне програмне забезпечення, HOBiTHiпрактики

11 використання iнформацiйних систем та комунiкацi'i в oxopOHiздоров'я.
·P,I-lО5.Розробляти та реалiзовувати науков) та/або iнновацiйнi про€кти медично'i

J



направленостi, якi дають можливiсть переосмислити наявне та створити нове ЦIЛ1сне
знання тaJабо професiйну праКТI'1КУi розв'язувати значущi проблеми у сферi
медицини з урахуванням сучасних тенденцiй, aBToHoMHOCTiта вiдповiдальностi.
РНО6. Застосовувати iнновацiйнi науково-педагогiчнi технологi'i при викладаНJ-1i
фахових стоматологiчних дисциплiн, формулювати змiст, цiлi навчання, способи Ух
досягнення, форми контролю, нести вiдповiдальнiсть за ефективнiсть oCBiTHbOro
процесу з дотриманням норм академiчно'i етики та доброчесностi.
РНО7. Планувати дослiдження та проводити його вiдповiдно до принципiв бiоетики,
на.'Iежно'i клiнiчно'i практики (GMP).

УН HaYlcOBa складова

Науково- дослiдницька робота аспiрантiв € невiддiльною складовою пiдготовки
висококвалiфiкованих фахiвцiв, здатних самостiйно вести науковий пошук, творчо
вирiшувати KOHKpeTHiпрофесiйн! та HaYKoBi завдання. Вона здiйсню€Ться за· . .. ..lНдивщуальним планом шд кершництвом наукового кершника за шдтримки та
консультування з боку провiдних фахiвцiв, долучен их до реалiзацi'i освiтньо-науковоi'
програми.
Елементами науково! складово'i освiтньо-науково'i програми аспiрантури Е::
• складання плану та розробка робочих гiпотез дослiдження пiд науковим
керiвництвом провiдних учених;
• нроведення дослiджень та апробацiя отриманих результатiв на пiдпри€мствах та в
оргааiзацiях;
• презентацiя та обов'язкове обговорення результатiв дослiджень на регулярних
науко,ВИХceMiHapax, а також конференцiях та iнших наукових заходах;
• участь у мiжнародних дослiдницьких проектах та програмах обмiну;
• пiдготовка та публiкацiя статей у фахових наукових виданнях;
• написання та представлення до захисту дисертацi'i.
Допуском до захисту € наявнiсть достатньо! кiлькостi. опублiкованих наукових праць
та повнiстю виконаний iндивiдуальний навчальний план.
Основним завданням органiзацil дiяльностi молодих вчених за навчальною
програмою «доктор фiлософi'i» € створення дослiдницько'i iнфраструктури Т1

залучення молодих вчених до виконання фундаментальних та прикладних
ДОСЛ1джень.
Вiдповiдно до перелiку прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i
науково-технiчних розробок та стратегi'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 мовленн€вих порушень» (И2 держ. ре€страцi'i
0120U101441):
- Набутi порушення звуковимови та Ух корекцiя у хворих з запальною патолоГl€Ю
тканин пародонта;
- Мовленн€вi порушення та ух корекцiя при дислокацiях внутрiшньо-суглобового
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» (И2 держ. ре€страцi'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 реставрацil зубiв у хворих на цукровий дiабет II типу декомпенсованого
перебiгу;
- удосконалення аугментацil альвеолярного вiдростка при безпосереднiй та
одноетапнiй iмплантацil з використанням синтетичного матерiалу;
- Застосування телемедичних технологiй на етанах ортопедичного стоматологiчного
Л1кування;
- Вдосконалення методiв протезування при частковому руйнуваннi КОРОНКОВОl
частини зубiв бiЧНОIдiлянки У пацi€нтiв з дисфункцi€ю скронево-нижнещелепного
суглоба;
- Клiнiко-лабораторне обrpунтування оптимiзацii' вiдновлення зубiв при мезiально-
оклюзiйно- дистальних карiозних ураженнях;
- Визначення залежностi вiдтiнку кольору зуба вiд макроскопiчних та морфологiчних
змiн ОПТИЧНОIщiльностi твердих тканини;
- Вплив реставрацiй фронталЬНОI групи зубiв на стан скронево-нижнещелепного
суглоба.

Зважаючи на iснуючу iнфраструктуру, наявнiсть сучасних лабораторiй та центрiв, цi
напрями € прiоритетними та мають забезпечити зростання якостi наукових
дослiджень, залучення талаНОВИТОIмолодi до наукового процесу а також сприяти
зростанню кiлькостi науково-дослiдних робiт та гpaHTiB. Лабораторil
«Бiонанокомпозит» та «Центр кол~ктивного користування науковим обладнанням»
забезпеченi сучасним аналiтичним обладнанням та активно займаються
впровадженням технологiй ткаНИННОIiнженерil в рамках даного напряму в СумДУ.
Для забезпечення виконання наукових дослiджень за основними науковими
напрямами плану€ться розширення можливостей наукових дослiджень та
диверсифiкацiя джерел Iх фiнансування, а також ~тимуляцiя участi молодих вчених у
конференцiях та професiйних об' €днаннях. Мiжнародна дiяльнiсть молодих вчених
також € одним з прiоритетних напрямкiв, що вiдобража€ться в зростаннi кiлькостi
довгострокових наукових стажувань здобувачiв освiти за програмами HORIZON-
2020, ERASМUS+, Era-Net, CRDF, DAAD. Iнтеграцiя молодих вчених в €вропейський
науковий простiр вiдбуваcrься через lX участь у професiйних об' €днаннях, в
основному за напрямами lXдослiджень.

VIII Форма атестацii" здобувачiв вищоi" освiти

Форм и атестаЦll
здобувачiв вищоi"
освiти

Атестацiя здо'5увачiв вищоi' освiти ступеня доктора фiлософil
здiйснюcrься постiйно дiючою або спецiалiзованою вченою
радою, утвореною для проведення разового захисту, на пiдставi
публiчного захисту наукових досягнень у формi дисертацil. Стан
rOTOBHOCTiдисертацil аспiранта до захисту визнача€ться
науковим керiвником (або консенсусним рiшенням двох
керiвникiв). Обов'язковою умовою допуску до захисту €
успiшне виконання аспiрантом його iндивiдуального
навчального плану. Здобувачi вищоi' освiти ступеня доктора
фiлософii· захищають дисертацil, як правило, у постiйно дiючiй
спецiалiзованiй вченiй радi з вiдповiдно·i спецiальностi, яка
функцiону€ у Сумському державному унiверситетi. Вчена рада
Сумського державного унiверситету мае право подати до
Нацiонального агентства iз забезпечення якостi ВИЩОlосвiти I



Вимоги до
квалiфiкацiйноi
роботи (за
наявностi)

документи для акредитацil спецiалiзованоi" вченоi" ради,
утвореноУ для проведення разового захисту, або звернутися з
вiдповiдним клопотанням до 1Ншого вищого навчалЬНОГ'J
закладу (науково! установи), де функцiону€ постiйно Дlюча
спецiалiзована вчена рада з вiдповiДНОlспецiальностi

Дисертацiя на здобуття ступеня доктора фiлософil €.~самосТlИНИМ розгорнутим ДОСЛ1дженням, що пропону€
розв' язання комплеКСНОlпроблеми в сферi медицини або на i"i
межi з lНшими спецiальностями, що передбача€ проведення. .власного орипнального ДОСЛ1дження,результати якого мають
наукову новизну та практичну цiннiсть. Дисертацiйна робота не
повинна МIСТИТИ акадеМIЧНОГО плапату, фальсифiкацil,
фабрикацil. Експертна КОМIСIЯМедичного lНституту вивча€
питання про наяВН1сть або вiдсутнiсть у нiй текстов их

. ~ . . Iзапозичень, використання lДеи, наукових результатlВ 1
матерiалiв iнших aBTopiB без посилання на джерело. 3 метою I

забезпечення дотримання етичних та морально-праВОВИА
принципiв проведення науково-дослiдних робiт, дисертацiйних
ДОСЛ1дженьта КЛIН1ЧНИХвипробувань Л1карських засобiв в
Медичному iнституту СумДУ створено постiйно дiючу комiсiю
з питань дотримання бiоетики при проведеннi
експериментальних та клiнiчних дослiджень. У своi'й дiяльностi
Комiсiя з бiоетики керу€ться принципами сумлiнного виконання
випробувань 1 КЛ1Н1чних ДОСЛ1джень (ЯкiСНОl КлiнiЧНОl
Практики / GCP, Якiсноi" ЛабораТОРНОlПрактики/GLР, Якiсноi'
Статистичноi" Практики /GSP, ЯкiСНОl Виробничоi"
Практики/GМР) та охорони i гуманного ставлення дослiдникiв
до лабораторних тварин вiдповiдно до чинного законодавства, I
нормативних документiв та мiжнародних стандартiв. Комiсiя з I
бiоетики Haдa€ дозвiл на проведення Bcix дослiджень та Haдa€
оцiнку дотримання вимог з бiоетики пiсля Ух завершення. 'i

.~ Iметою удосконалення процедури експертизи дисертацIИНИХ
робiт та НДР, якi виконанi аспiрантами на кафедрах Медичного
1Нституту створено постiйно ДIЮЧУ КОМIСIЮз переВ1РКИ
пеРВИННОlдокументацii' наукових дослiджень, за результатами
розгляду якоi" готу€ться акт перевiрки пеРВИННОlдокументацil в
якому мiститься перелiк первинноi" документацii" з виконаНОl
дисертацiйноi" роботи (НДР) та i"i вiдповiднiсть завданням 1
обсягу проведеного дослiдження Для проведення попередньоi"
експертизи здобувача ступеня доктора фiлософil та надання
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення i"i результатiв здобувач представля€ роботу до
прилюдного з~хисту на засiдання апробацiЙНОlради Медичного
iнституту з попереДНЬОl експертизи дисертацiйних робiт з
клiнiЧНОlмедицини. Дисертацiйна робота Ma€бути розмiщена на I
офiцiйному сайтi УН1верситету . Дисертацiйна робота Ma€j
ВlДПОВlДати1Ншимвимогам, встановленим законодавством.



IX ВИМОГИ ДО наявностi системи внутрiшнього забезпечення якостi ВИЩОI освiти

У Сумському державному унiверситетi функцiону€ система забезпечення якостi
освiтньо"i дiяльностi та якостi вищо"i освiти (система внутрiшнього забезпечення
якостi),
що передбача€ здiйснення таких процедур i заходiв:
1) визначення принципiв та процедур забезпечення якостi вищо"iосвiти;
2) здiйснення монiторингу та перiодичного перегляду oCBiTHixпрограм;
3) щорiчне оцiнювання здобувачiв вищо"i освiти, науково-педагогiчних i педагогiчних
працiвникiв закладу вищо"i освiти та регулярне оприлюднення результатiв таки"(
оцiнювань на офiцiйному веб-сайтi 3ВО, на iнформацiйних стендах та в будь-я кий
iнший спосiб;
4) забезпечення пiдвищення квалiфiкацi"i педагогiчних, наукових 1 науково-
педагогiчних працiвникiв;
5) забезпечення наявностi необхiдних pecypciB для органiзацi"i oCBiTHbOrOпроцесу, у
тому числi самостiйно"i роботи студентiв, за кожною освiтньою програмою;
6) забезпечення наявностi iнформацiйних систем для ефективного управлiння
ОСВIТН1мпроцесом;
7) забезпечення публiчностi iнформацii' про oCBiTHiпрограми, ступенi вищо"iосвiти та
квалiфiкацi"i;
8) забезпечення дотримання академiчно"i доброчесностi працiвниками закладiв вищоi'
освiти та здобувачами вищо"i о(вiти, у тому числi створення i забезпечення
функцiонування ефективно"i систем и запобiгання та виявлення академiчного плагiату;
9) iнших процедур i заходiв.



Таб7UЦЯ /

Матриuя вщповiдностi компетентностей аоктора фiлософii за
спецiальнiстю 22] Стоматологiя та I'омпетентностей за НРК (за 8 piBHeM).

I Класифiкацiя Знания Умiння КомунiкацiS'1 Автономiя таIкомпетеJ{тносте 3н1 КОlЩеп~ал~нi Y~1 Спецiалiзо~анi Ю Вiльне BiдnOBiдaJILHicTL
I й (результатiв та Мt,:ТОДОJJОГ1ЧНlУМlНия/навички I Методи, спiлкуваНJ[Я'3 Ав1 демонстр~dя значно!
J навчаНRЯ) за знания в raJJY3i'1Ин' необхiднi ДЛЯрозв'язання l1итань, що I авторитеТНО\-'Тl,
I НРК Iмежi галузей знань значущих проблем Усферi стосуються сфер и I iчновацiйнiсть, високий:

'

!. або професiЙJюi' професiйно! дiJlЛЬНОС:тi,науки наукових la : ступiнь са.мостiЙностi.

IдiЯЛЬНОСТi та/або iнн.овацiЙ,р?зширення експертних знань. 'акздсv.iчна та ГJрофеСltl!ia
l та переоЦ1НКИвже IСНУЮЧИХ з колега.~v.. IдоБРО'lеснiсть. послiдовна
I знань i f'uофесiйноi практИКИ широкою Iвiд.данiсть роз витку нових
i Ум2 Заl10чаткування, науковоlO 'iшей або процесiв у

планування, реалiзацiя та J спi;IЬНОТОЮ, передоnих контекстах
коригування послiДОВНОI'О С~СПi;JЬСТВО"'1В ! пгофесiЙНОi'та науково!
проиесу rpушовного науковог Ц1ЛО"tУ IдiЯЛЬН()СТl
дослiдження з дотриманням Iк2 Викорис;тання Ав2 Здатнiсть ;:(0
належноi' академiчноi акаде'.!iGlюi безпер<..рююгс>
lТоброчесчоcтi Iукrчli:"СЬ"Оi'П' са'ШjJ( 1~ИТ1'" таII JM3Критичний аналiз, оцiнка iноземно" МОБИ у ! Ga\10вдосконалеНН>i

I
~!fl~Г~З Н'ОВ,;Х га Jl:ОМ'::t~~.С!lИХ п~сфесjй!~ й i
lДеи юяльносТJ та.__-l-.-.____________ _ ..J...::д:.::о...:с!!iдJКеНнях__ 1 . .
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Таблиця 2
Матриця вiдповiдностi результатiв навчання та компетентностей зi

спецiальностi 221 Стоматологiя

Компетентностi
Результат Iнтегральна компетентнiсть

и
навчання Загальнi компетентвостi Спецiальнi (фаховi)

компетентностi
3 3 3 3 3 3 с с с с с с
к к к к к к к к к к к к
о о о о о о о о о о о о
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

РНОl + + + + + + + + +
РНО2 + +
РНО3 + + + + + + + +
РНО4 + + + + + +
РНО5 + + + + + + + + I
РНО6 + + + + + + +
РНО7 + + + + + + + +

-


