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РЕЦЕНЗIЯ
на освiтньо-професiйну програму пiдготовки здобувачiв другого
(MaricTcpCbKOrO)рiвня вищоi освiти в галузi знань 22 «Охорона

здоров'я» зi спецiальностi 221 «Стоматологiя» в Сумському державному
унiверситетi

На сьогоднi вiдбувасться стрiмкий розвиток наШОl держави, що
зумовлюс суттсвi перетворення в ycix сферах нашого суспiльства, зокрема й
в oCBiTi. Нинiшнi прiоритети держаВНОl полiтики в галузi освiти, зокреМ<i
меДИЧНОI, зорiентовують ВНЗ на пiдготовку фахiвцiв з високим
iнтелектуальним потенцiалом, розвинутими фаховими компетенцiями,
здатними до самореалiзацil i саморозвитку.

Програма розроблена вiдповiдно до Micil та cтpaTerll унiверситету,
спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних
знань, YMiHbта розумiння з гуманiтарних, фундаментальних та професiйно-
орiснтованих дисциплiн для вирiшення типових задач дiяльностi лiкаря-
стоматолога в галузi охорони здоров'я на вiдповiднiй посадi, сфера
застосування яких передбачена визначеними перелiками синдромiв та
симптомiв захворювань, стоматологiчних захворювань, фiзiологiчних cTaHib
та соматичних захворювань, що потребують осоБЛИВОI тактики ведення
пацiснтiв, невiдкладних CTaHiB, лабораторних та iнструментальних
дослiджень, медичних та стоматологiчних манiпуляцiЙ. Вона вiдповiдае
тимчасовому стандарту Сумського державного унiверситету до введення в
дiю офiцiйно затвердженого стандарту ВИЩОIосвiти.

Компетентностi та результати навчання, якi представленi в освiтнiй
npoгpaMi, зорicнтованi на студентоцентроване навчання. Вони сформованi з
рiзних навчальних дисциплiнах i оцiнюються на рiзних етапах. € Iх подiл на
двi групи: предметно-фаховi компетентностi та загальнi. Набiр
компетентностей вiдповiдас визначеному рiвню освiТНЬОl програми (другиi:
цикли FQ-EНEA).

В освiтнiй програмi формульованi результати навчання - що повинен
знати i розумiти студент, його здатнiсть продемонструвати пiсля завершення
навчання набутi знання, вмiння i здатностi виконувати Ti чи iншi професiйнi
манiпуляцii'. Програмнi результати навчання чiтко i правильно визначенi на
piBHi Bcicl програми та окремих i"i компонентiв, а також розподiленi мiж
рiзними частинами програми. Вони зрозумiлi та вiдповiдно визнанi в €вропi
та за гi межами.

Базусться освiтня програма на кредитах €KTC i вiдповiдае основним
властивостям €KTC. Гарантуеться збалансованiсть навантаження студент[,
пiд час кожного навчального перiоду в ceHci навчання, викладання та
оцшювання.

Викладання передбачено проводити у виглядi лекцiй, мультимедiйних
лекцiй, iнтерактивних лекцiй, семiнарських, практичних занять, навчання
через медсестринську та Лlкарську практику .



Оцiнювання задекларовано у виглядi письмових та усних KOMeHTapiBта
настанов викладачiв в процесi навчання; формування навичок
самооцiнювання i залучення студентiв до оцiнювання роботи один одного;
письмових iспитiв знавчальних дисциплiн; оцiнювання поточно! роботи
протягом вивчення окремих oCBiTHixкомпонентiв; захисту звiтiв з практики;
залiкiв, диференцiйованих залiкiв, екзаменiв.

Атестацiя випускникiв oCBiTHbOi"програми спецiальностi 221 «Стоматологiя»
передбачена у формi стандартизованого тестового державного iспиту «КРОК 2.
Стоматологiя» та комплексного практично-орiентованого iспиту, який складаеться
з двох части н та завершуеться видачею диплому встановленого зразка про
присудження випускнику ступеня Maricтpa iз присвоенням квалiфiкацii": «Лiкар-
стоматолог»

Вiдтак, освiтня програма другого (MariCTepCbKoro) рiвня вищо! освiти в
галузi знань 22 «Охорона здоров' я» зi спецiальностi 221 «Стоматологiя»
iндивiдуальна композицiя навчальних дисциплiн, методiв, результатiв
навчання, якi в сукупностi забезпечують як нормативнi, так i додатковi
результати навчання та компетентностi випускника oCBiTHbO!програми.

Завiдувач кафедри стоматологi!
дитячого BiKY,ортодонтi! та
iмплантологi! ХаркiВСЬКОlмедично!
академi! пiСЛЯДИПЛОМНОlосвiти
д. мед. Н., професор Любченко О.В.


