
РЕЦЕНЗІЯ

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»

Сучасна доктрина розвитку вищої освіти в Україні, імплементація основних принципів, 
правил та положень з міжнародними та європейськими стандартами, реформування 
вітчизняної галузі охорони здоров'я потребують удосконалення існуючої системи 
підготовки фахівців спеціальності «Стоматологія», яка відповідала б сучасним світовим 
вимогам. Реформування вітчизняної галузі охорони здоров'я передбачає підготовку 
конкурентоспроможних фахівців якісно нового рівня на засадах компетентнісного підходу.

Тому основним чинником для організації навчання здобувачів вищої освіти спеціальності 
221 «Стоматології» є оволодіння освітньою програмою шляхом об'єднання практичного та 
теоретичного рівнів знань, виходячи з дотримання співвідношення рівнів галузевих рамок 
кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки кваліфікацій. Освітньо- 
професійною програмою зі спеціальності 221 «Стоматологія» передбачено виконання 
програмних компетентностей, враховуючи інтереси здобувачів, роботодавців та інших 
стейкхолдерів. Освітня програма чітко регламентує мету та її складові, цілі, очікувані 
результати, умови реалізації всього освітнього процесу з підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з спеціальності Стоматологія, придатність випускників 
до їх працевлаштування.

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності, виходячи із видів і 
завдань, які стоять перед майбутніми фахівцями. Вони розподілені на загальні та фахові 
компетентності найбільш відповідні для запропонованої програми. Система оцінювання 
знань, форми проведення підсумкової атестації, проведення контрольних заходів зрозумілі 
для всіх учасників освітнього процесу. Професійні компетентності здобувана чітко 
сформовані в освітній програмі, враховуючи як практичний так і науковий зміст навчання і 
дають можливість використовувати їх у своїй професійній діяльності на сучасному 
конкурентоспроможному ринку праці. Для удосконалення та розширення набутих знань і 
практичних навичок здобувачами вищої освіти в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» наша стоматологічна клініка BEZPALIUK DENTAL CLINIK готова до 
співробітництва з правом надання роботи випускникам Академії.

Отже, освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», враховуючи сучасні вимоги до 
підготовки фахівців відповідає всім вимогам, які висуваються до таких програм і може бути 
рекомендована для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
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