
 

 

План заходів з реагування на Висновки ННІ ЯО  

за результатами розгляду Звіту з моніторингу ОПП «Стоматологія» 

другого (магістерського) рівня освіти  у 2021-2022 навчальному році, 

затверджений протоколом проєктної групи № 22/07 від 08.09.2022р. 

 

№ 

п/п 

Рекомендації Заходи Дата 

виконання 

Відповідальна 

особа 

1.  Для покращення якості освітньої 

програми «Стоматологія» планується 

подальше розширення спектру 

вибіркових дисциплін, зокрема 

доповнення їх освітнім компонентом 

направленим на навчання здобувачів 

вищої освіти сурдоперекладу для 

полегшення спілкування з німими 

пацієнтами. 

Пошук і аналіз можливостей 

введення вибіркової дисципліни 

для навчання здобувачів вищої 

освіти сурдоперекладу. 

До наступного 

перегляду ОПП 

Гарант ОПП,  

проєктна група 

ОПП 

2.  Впровадження (використання) процедури 

визнання результатів навчання отриманих 

в неформальній освіти, що може 

забезпечити максимальне наближення 

результатів навчання за ОП до вимог 

сучасного ринку праці. 

Всебічне сприяння і поширення 

запроваджених практик врахування 

досягнень здобувачів отриманих в 

неформальній освіті та 

позааудиторний час 

Постійно Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП,  

завідувачі 

кафедр 

 

3.  Подальше розширення географії 

міжнародного стажування як студентів, 

так і викладачів, розвиток принципу 

навчання через дослідження та 

вдосконалення умов на ОП для 

опанування широкого переліку 

соціальних навичок. 

Підтримка і поглиблення існуючих 

та пошук нових можливостей 

міжнародного співробітництва між 

закладами вищої освіти в Україні і 

за кордоном, підтримка розвитку 

подальших наукових досліджень, 

поглиблення знань про національні 

культури інших країн, а також 

поширення знань про мову, 

Постійно Усі стейкхолдери 



культуру, освіту та науку України. 

4.  Подальший аналіз основних ключових 

факторів, що впливають на якість ОПП з 

метою пошуку і реалізації можливостей 

щодо підтримки і підвищення її 

конкурентоспроможності. 

Вивчення відповідності ОПП 

досягненням науки у сфері 

стоматології та тенденціям 

соціально-економічного розвитку, 

стандарту вищої освіти за 

спеціальністю «Стоматологія» 

Постійно Проєктна група 

ОПП 

5.  Аналіз і впровадження змін відповідно до 

змін в нормативних документах та 

стандартах освіти. 

Контроль за змінами в нормативних 

документах та стандартах освіти та 

імплементація їх до ОПП 

Постійно Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП 

 

6.  Продовжувати практику опитувань 

здобувачів освіти з різних питань 

забезпечення якості освіти з наступним 

опрацюванням та 

оприлюдненням результатів опитувань, 

розробкою заходів щодо покращення 

якості освіти за ОПП. 

Організація та проведення 

опитування серед здобувачів вищої 

освіти стосовно оцінювання якості 

ОПП. 

Протягом року Декан 

стоматологічного 

факультету 

7.  Посилити системну роботу із 

стейкхолдерами. 

Створена проектна група, що 

забезпечує освітній процес за ОПП 

«Стоматологія». Також одним із її  

завдань є системна робота зі 

стейкхолдерами. 

Постійно Проєктна група 

ОПП 

8.  Сприяти активному професійному 

розвитку НПП, що викладають 

за ОПП (підготовка і захист 

дисертаційних досліджень, просування, 

підвищення кваліфікації, в т.ч. розвиток 

педагогічної майстерності, академічна 

мобільність тощо). 

Залучення викладачів ОПП 

«Стоматологія» до проходження на 

базі ННІ ПО циклів тематичного 

удосконалення, спеціалізації, 

стажування, отримувати другу 

вищу освіту за спеціальностями 

«Публічне управління і 

адміністрування», «Освітні, 

педагогічні науки» та всебічно 

Постійно Завідувачі 

кафедр 



сприяти їх активності 

9.  Сприяти розвитку та перегляду силабусів 

дисциплін, методичного забезпечення 

дисциплін з урахуванням включення 

аспектів, актуальність яких підвищилася у 

зв’язку з ситуацією в країні і умовами 

воєнного стану. 

Переопрацювання силабусів та 

методичного забезпечення 

відповідно до оновленої ОПП та 

учбового плану академічної 

мобільності на осінній семестр 

2022-2023 н.р. 

Вересень 2022 Завідувачі 

кафедр 

10.  Сприяти розширенню спектру та 

підвищенню якості дистанційних 

курсів та матеріалів, що розміщуються на 

платформі дистанційного навчання. 

Продовжити роботу зі створення та 

удосконалення дистанційних курсів 

для розміщення високоякісного 

контенту на платформі 

дистанційного навчання. 

Постійно Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП 

 

11.  Продовжити заходи з поширення 

культури академічної доброчесності для 

здобувачів освіти за ОПП, долучати їх до 

таких заходів в університеті та поза його 

межами. 

Продовжити традицію – кожне 

перше заняття у навчальному році 

розпочинати з теми «Академічна 

доброчесність» 

Постійно Деканат 

стоматологічного 

факультету, 

завідувачі 

кафедр 

12.  Сприяти розвитку соціально-

психологічної підтримки, обізнаності 

щодо можливостей підтримки, яку 

здобувачі освіти можуть отримати в 

університеті за різними напрямами. 

Створювати та підтримувати 

підвищення рівня психологічного 

та соціального благополуччя. За 

можливості анонсувати 

безкоштовну і анонімну допомогу 

психологічної служби університету. 

Постійно Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП, 

завідувачі 

кафедр, науково-

педагогічні 

працівники 

13.  Розглянути можливості залучення 

незалежних експертів до процедури 

внутрішньої експертизи якості ОП 

(спільно з відділом міжнародних зв’язків) 

До рецензування оновленої ОПП 

Стоматологія вже долучилися 

незалежні експерти із Грузії, 

Молдови та Німеччини. 

Продовжити реалізацію 

міжнародної експертизи. 

Постійно Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП 

 

14.  Продовжувати пошук та впровадження 

заходів щодо посилення практичної 

Застосування сучасних 

інтерактивних технологій 

Протягом року Завідувачі 

кафедр 



складової навчання з урахуванням 

сучасних умов змішаного/дистанційного 

навчання з урахуванням умов воєнного 

стану. 

дистанційного навчання на 

платформах MOODLE, Google, 

Microsoft та 3D-технологій. 

15.  При перегляді ОПП враховувати можливі 

загрози до закінчення дії правового 

режиму воєнного стану в Україні, в 

контексті суспільно-політичної та 

соціально-економічної ситуації в країні. 

Аналіз ситуації та при необхідності 

швидке реагування на можливі 

загрози для освітнього процесу. 

До закінчення дії 

правового 

режиму 

воєнного стану в 

Україні 

Гарант ОПП, 

проєктна група 

ОПП, 

завідувачі 

кафедр 

 

 

 

Гарант освітньо-професійної програми 

ІІ (магістерського) рівня освіти  

спеціальність 221 «Стоматологія», 

д.мед.н., професор         І.В. Янішен 


