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Рецензія

на проект освітньо-професійної програми «Стоматологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця

Сучасна вища медична освіта має бути спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати задачі в умовах різної 

складності із врахуванням стрімкого технологічного розвитку медичної і„ 

зокрема, стоматологічної галузі. Тому створення освітньо-професійних 

програм, що відповідають вимогам часу, є важливим завданням закладів 

вищої освіти. Освітньо-професійна програма «Стоматологія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія>< 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» Національного медичного університет) 

імені О.О.Богомольця цілком відповідає викликам сучасності. Основні 

освітні компоненти програми забезпечують формування необхідних 

загальних і фахових компетенпій лікаря-стоматолога, а запропоновані" 

здобувачам вибіркові компоненти охоплюють широкий спектр питань 

медицини і сучасних високотехнологічних напрямків стоматологічної 

практики. Логічна побудова навчальних планів освітньої програми дозволяє 

забезпечити послідовну якісну підготовку висококваліфікованого фахівця із 

повним досягненням програмних результатів навчання. Як побажання 

хотілось би порекомендувати більше враховувати специфіку стоматологічної 

спеціальності при викладанні природничих (фундаментальних) дисциплін.
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визнанихОсвітньо-професійна програма створена колективом 

високопрофесійних вчених, викладачів Університету, із урахуванням гочки 

зору фахівців практичної медицини та здобувачів вищої освіти. Програма 

базується на досвіді підготовки лікарів-стоматологів Національним 

медичним університетом імені О.О.Богомольця, українськими і зарубіжними 

закладами вищої медичної освіти. Рекомендується і надалі залучати до 

розробки освітньої програми та її подальшого вдосконалення працівників 

практичної ланки медицини, які безпосередньо стикаються в роботі з 

молодими спеціалістами, підготованими ЗВО України.

Ґрунтуючись на вищепаведепому, можна стверджувати, що о освітньо- 

професійна програма «Стоматологія» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» Національного медичного університеті імені О.О.Богомольця 

повністю відповідає вимогам до освітніх програм магістерського рівня вищої 

освіти і може бути реалізована в НМУ імені О.О.Богомольця.
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