
Р Е Ц Е З І Я
на освітньо-професійну програму за спеціальністю 221 Стоматологія  

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

У сучасному світі Медична освіта повинна забезпечити високоякісну 
підготовку здобувачів вищ ої освіти, стати важливою складовою  реформування 
галузі охорони здоров’я та реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки 
від рівня підготовки безпосередньо, майбутніх лікарів-стоматологів залежить 
якість надання медичної допомоги населенню країни.

О світньо-професійна програма (далі О ПП) за спеціальністю 221 Стоматологія 
галузі знань 22 О хорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
IIВ і ІЗ «М іжнародна академія екології та медицини» (далі - А кадемія) розроблена 
з урахуванням вимог сучасного наукового, академічного й осв ітн ього  середовища.

ОПП спрямована на проблемно-орієнтоване, студентоцентроване навчання, 
самонавчання, навчання шляхом проведення практик і набуття практичних навичок в 
клінічних умовах, В О П П  чітко сформульовані цілі та очікувані результати на 
вчання, перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, кількість 
кредиті в ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, визначені основні освітні 
компетентності, які визначають вимоги до рівня освіти здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти. Навчальний план повністю відповідає 
завданням, покладеним на дану освітньо-професійну програму.

ОПП мас чітку структуру, кожен розділ включає певну інформацію про систему 
підготовки магістрів даної спеціальності Стоматологія. У процесі формування цілей і 
програмних результатів навчання враховані позиції і потреби роботодавців, визначено 
загальну інформацію, мету, характеристику її складових. Придатність випускників до 
працевлаштування, можливість подальшого продовження здобуття рівня освіти.

Передбачені програмою компетентності відповідають Національній рамці 
кваліфікацій. Професійні компетентності мають практичний та науковий зміст і можуть 
бути використані у професійній діяльності випускника.

З урахуванням вищесказаного 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 ПВНЗ « Міжнародна академія екології та медицини».
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