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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура закладу вищої 

освіти (наукової установи) за очною денною або заочною формою навчання. 

 Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра чи 

спеціаліста. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою 

радою закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

 Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми  ОНМедУ за певною спеціальністю та проведення 

власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової 

програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей. 

 ОНМедУ здійснює прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора 

філософії за науковими спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до  

ліцензії на надання освітніх послуг на третьому (освітньо-науковому) рівні. 

 Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного 

спрямування на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь 

магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної 

спеціальності медичного спрямування та мають сертифікат лікаря-спеціаліста за 

спеціальністю, що відповідає спеціальності аспірантури. Для здобуття ступеня 

доктора філософії за іншими ліцензованими спеціальностями на конкурсній 

основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

 Прийом документів для вступу в аспірантуру здійснюється на конкурсних 

засадах після оголошення конкурсу на офіційному веб-сайті  ОНМедУ. До 

вступних випробувань на навчання із здобуття вищої освіти ступеня доктора 

філософії допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні для вступу 

документи. 

 Вступники до аспірантури  ОНМедУ  складають іспит із спеціальності (в 

обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності). 

 Метою вступного випробування на навчання для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю є визначення рівня 

підготовки вступника щодо виконання науково-дослідної роботи. 

 Зміст програми вступного випробування до аспірантури охоплює весь 

обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для наукової 

роботи, а також для подальшої самостійної роботи на базах кафедр під час 

навчання в аспірантурі. Вступники до аспірантури за спеціальністю повинні 

володіти базовими знаннями, обґрунтовано відповідати на запитання співбесіди 

та орієнтуватися в рамках своєї спеціальності і володіти практичними 

навичками. 

 У програмі надано перелік питань до вступного іспиту, список орієнтовних 

тем рефератів, список рекомендованої літератури (основної та додаткової). 



 

 

 Практична підготовка здобувачів при плануванні вступу до аспірантури 

досягається шляхом систематичної та активної участі за основним їх місцем 

роботи. Крім того, бажаним є досвід здобувача у проведенні наукових 

досліджень, клінічних випробувань, експериментальних та інноваційних 

розробок, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, з'їздах 

України, наявність друкованих робіт (статей або тез). 

 Для визначення рівня знань і практичних навичок програмою передбачено 

проведення вступного іспиту у формі співбесіди. 

 Вступне випробування зі спеціальності проводиться в усній формі. На 

співбесіді вступник повинен продемонструвати знання з основних дисциплін за 

спеціальністю.  

 Вступник в аспірантуру повинен: 

 - проявляти здатність до формування навиків самостійної науково-

дослідницької та педагогічної діяльності, поглибленого вивчення теоретичних і 

методологічних основ, удосконалення філософської освіти, орієнтованої на 

професійну діяльність, удосконалення знань іноземної мови, в тому разі й для 

застосування в професійній діяльності; 

 - проявляти здатності до вдосконалення та розвитку власного 

інтелектуального та загально-культурного рівня; 

 - бути ознайомленим з діючими законодавчими актами України про вищу 

освіту і концепцією адаптації української вищої школи до загально-

європейського простору вищої освіти; 

 - вміти формувати науковий світогляд та методологію педагогічної 

діяльності та професійної компетентності; 

 - бути здатним до оволодіння основними формами, методами та 

прийомами навчального процесу, їх оптимальне застосування; 

 - проявляти здатність до засвоєння специфіки викладацької діяльності у 

вищій школі; 

 - мати схильність до виховання загальної і професійної культури 

майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КРИТЕРІЇ ТА ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 

Вступне випробування проводиться в усній формі (співбесіда),результат 

заноситься у протокол, відомість співбесіди і в екзаменаційний аркуш. 

Вступник повинен дати відповідь на запитання відповідно до програми 

вступного випробування (співбесіди) з питань блоків дисциплін за 

спеціальністю, правильно сформулювати відповіді на задані запитання, 

грунтовно дати пояснення щодо основних засад спеціальності. 

Оцінка результатів вступних випробувань здійснюється за 200-бальною 

шкалою від 100 до 200 балів. 

На кожній співбесіді пропонуються 4 (чотири) питання. Одна правильна 

відповідь на питання співбесіди оцінюється  max до 50 балів. 

 

 

Вага оцінки вступного випробування зі спеціальності (в балах) 

 

Компонент вступного випробування Максимальна кількість балів 

Відповідь на перше питання 

співбесіди 

50 

Відповідь на друге питання 

співбесіди 

50 

Відповідь на третє питання співбесіди 50 

Відповідь на четверте питання 

співбесіди 

50 

Загальна максимальна кількість балів 

за вступне випробування зі 

спеціальності 

200 

 

Для позитивного результату сума балів повинна бути від 100 балів і більше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ОКРЕМОГО ПИТАННЯ СПІВБЕСІДИ 

 

200- 

бальна 

шкала 

Вимоги до рівня знань 

 

 

 

 

50 

Вступник володіє глибокими й міцними знаннями, дає 

грунтовну відповідь на поставлене питання, висловлює 

власну позицію і переконливо її аргументує, самостійно 

оцінює джерела інформації, що стосуються питання, вміє 

узагальнити поданий матеріал: розкриті і точно вжиті 

основні поняття; сутність питань розкрито повно, 

розгорнуто, логічно; використані приклади, що 

ілюструють теоретичні положення; представлені різні 

точки зору на проблему; відповіді обґрунтовані та 

послідовні; повно і оперативно надано відповіді на 

додаткові запитання. 

 

 

 

35 

Вступник вільно викладає зміст питання, поставленого 

екзаменатором, застосовуючи необхідну термінологію та 

нормативно-правову базу, робить аргументовані висновки: 

розкриті основні поняття; сутність питань розкрита повно, 

логічне; використані приклади, що ілюструють теоретичні 

положення; представлені різні точки зору на проблему; 

відповіді обґрунтовані та послідовні; повно і оперативно 

надано відповіді на додаткові запитання. 

 

 

 

20 

Вступник частково володіє змістом питання і 

використовує знання за аналогією, може порівнювати, 

узагальнювати, систематизувати: інформацію: розкрита 

тільки менша частина основних понять; не точно 

використані основні категорії і поняття; не повно дані 

відповіді за змістом питань; не наведено приклади, які б 

ілюстрували теоретичні положення; діалог з 

екзаменатором не вийшов; виникли проблеми в 

обґрунтуванні висновків, аргументацій; немає відповіді на 

більшість додаткових питань. 

 

 

0 

Вступник може на рівні «так-ні» відтворити кілька 

термінів із обсягу питання, обрати правильний варіант 

відповіді з двох запропонованих: не розкрито жодне з 

основних понять; не дані основні визначення категорій і 

понять дисципліни; допущені суттєві неточності і помилки 

при викладі матеріалу. 

 

  



 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

СТОМАТОЛОГІЯ 

 

1. Історичні етапи розвитку вітчизняної стоматології. Роль вчених – 

стоматологів України в розвитку світової стоматології. 

2. Організація стоматологічної допомоги в Україні. 

3. Діагностика захворювань органів порожнини рота. 

4. Методи знеболювання в стоматології. Місцеві анестетики: характеристика 

препаратів, показання до застосування, побічні ефекти. Особливості 

проведення місцевої анестезії у дітей. Загальні та місцеві ускладнення: 

клініка, діагностика. 

5. Діагностика та допомога при невідкладних станах у дорослих і дітей.  

6. Карієс зубів у дітей та дорослих, особливості профілактики, діагностики, 

клініка та лікування. 

7. Захворювання пульпи у дітей і дорослих. Класифікація, клініка, 

діагностика пульпіту тимчасових та постійних зубів, принципи лікування. 

8. Хвороби пародонту у дітей і дорослих. Класифікація. Особливості 

клінічного перебігу, діагностики та лікування. 

9. Некаріозні ураження у дітей і дорослих. Сучасні методи діагностики, 

лікування та профілактики. 

10. Хвороби пародонту у дітей і дорослих. Сучасна термінологія, 

класифікація, епідеміологія. 

11. Відновлювальні та пломбувальні матеріали в дитячій стоматології. 

12. Класифікація захворювань слизової оболонки порожнини рота. Клініка, 

діагностика та лікування. Гістоморфологічні елементи ураження. 

13. Профілактика стоматологічних захворювань. Комплексна система 

стоматологічної профілактики. 

14. Клініка і ортопедичне лікування дефектів коронок зубів і зубних рядів 

незнімними конструкціями зубних протезів. 

15. Клініка, ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів знімними 

протезами. 

16. Ортопедичне лікування повної втрати зубів знімними протезами. 

17. Діагностика, клініка, ортопедичні методи лікування захворювань 

пародонту із застосуванням сучасних незнімних та знімних конструкцій. 

18. Діагностика, клініка та ортопедичні методи лікування патологічної 

стертості зубів. 

19. Основні принципи лікування дефектів зубних рядів з використанням 

імплантатів. 

20. Класифікація ортодонтичної апаратури, її характеристика і показання до 

використання у віковому аспекті. 

21. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

скученості зубів.  

22. Етіологія, патогенез, клініка, рентгенологічна діагностика і профілактика 

дистальної оклюзії і особливості лікування. 



 

 

23. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

мезіальної оклюзії. 

24. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

глибокого прикусу. 

25. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

відкритого прикусу. 

26. Аномалії вуздечки губ і язика, їх наслідки і рання діагностика, показання 

до хірургічних втручань. 

27. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування 

косого прикусу та його лікування. 

28. Клініко-біологічне обґрунтування дитячого зубного протезування, 

концепції вчених. 

29. Причини і методи діагностики порушеної функції мовлення у дітей. 

Особливості артикуляційного апарату. Логопедична міогімнастика. 

30. Вроджені вади зубо-щелепної ділянки, їх причини, діагностика, 

класифікація. Комплексна реабілітація дітей з незрощеннями верхньої 

губи, альвеолярного відростка, твердого і м'якого піднебіння. 

31. Запальні захворювання щелеп. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, 

діагностика, лікування, особливості перебігу та лікування в залежності від 

віку хворого. 

32. Запальні захворювання м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Етіологія, 

патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування,  особливості 

перебігу та лікування в залежності від віку хворого. 

33. Переломи кісток лицевого скелету. Способи тимчасової та постійної 
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