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РЕЦ ЕН ЗІЯ
на освітньо-професійну програму за спеціальністю 221 Стоматологія галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

На даному етапі розвитку галузі у сфері стоматології медична освіта 
повинна забезпечити високоякісну підготовку здобувачів вищої освіти, стати 
важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації 
соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх 
лікарів-стоматологів залежить якість надання медичної допомоги населенню.

Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) за спеціальністю 221 
Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (далі- 
Академія) має бути розроблена з урахуванням вимог сучасного наукового, 
академічного й освітнього середовища.

Випускник повинен володіти професійними знаннями та вміти 
здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, 
визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під 
контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз 
стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та профілактики 
стоматологічних захворювань, проводити лікування основних стоматологічних 
захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими 
алгоритмами.

Особливості ОПП «Стоматологія»: основними складовими освітнього 
процесу за ОПП «Стоматологія» є практичні заняття, під час яких надається 
можливість оволодіння сучасними профілактичними та лікувально- 
діагностичними стоматологічними технологіями. Поєднання сучасного 
матеріально-технічного забезпечення клінічної бази та професійний 
методологічний підхід до викладання основних фахових дисциплін на засадах 
доказової медицини дають змогу здійснювати якісну підготовку кваліфікованого 
фахівця за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я».

ОПП має бути спрямована на самонавчання шляхом набуття практичних 
навичок в клінічних умовах. В ОПП мають бути чітко сформульовані цілі та 
очікувані результати навчання, перелік навчальних дисциплін, логічну 
послідовність їх вивчення. Навчальний план
покладеним на дану освітньо-професійну програму. і ПРИВШИИ . „  4 гг-омш
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ОПП повинно мати чітку структуру, кожен розділ включати певну 
інформацію про систему підготовки магістрів даної спеціальності Стоматологія. 
У процесі формування цілей і програмних результатів навчання мають бути 
враховані позиції і потреби роботодавців, визначаючи загальну інформацію, 
мету, характеристику її складових, придатність випускників до 
працевлаштування, можливість подальшого продовження здобуття рівня освіти. 
Професійна компетентність має практичний та науковий зміст і може бути 
використана у професійній діяльності випускника.

З урахуванням вищевказаного вважаю, що освітньо-професійна програма 
«Стоматологія» за спеціальністю 221 Стоматологія, галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» може бути рекомендована для підготовки фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у ГІВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини».

Директор О.В. Степаненко
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