
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів третього рівня вищої

освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров'я ІЗ

Сумському державному університеті

Визначення та освоєння сучасного ЗМІСТУвищої професійної ОСВ1ТИ

взагалі є актуальною, як ніколи. Бо від цього залежать темпи і характер
.. ... . . ... .розвитку краlНИ, 11еКОНОМІКИ,ВНУТРІШНlХ1ЗОВНlШНlХСУСП1ЛЬНИХВ1ДНОСИН.

Освітня програма (ОП) розроблена відповідно до місії та стратегії

СумДУ, спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих

науковців у сфері науки та практики охорони здоров'я в галузі стоматології,

яю . .виявляють шдерсью ЯКОСТ1, здатНl генерувати НОВ1 знання,
.. .саморозвиватися, оволодшати досшдницькими навичками високого ршня та

інноваційними методами наукової і педагогічної діяльності та застосовувати

Їх на практиці, мають системне мислення та достатній рівень знань для

науково-обгрунтованого розв'язання комплексних проблем та проведення

оригінальних самостійних наукових досліджень у медициНl 1 стомаТОЛОГ11з

дотриманням принципів біоетики та академічної доброчесності. Вона

відповідає Тимчасовому стандарту Сумського державного університету і

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.

Дана ОП передбачає навчання, орієнтоване на здобувача (орієнтація на

вихід), в основі якого є компетентні сна модель фахівця. В ООО забезпечена

ЗРОЗУМІШСТЬ
. .поршнюваНlСТЬ результаТІВ навчання, набутих

компетентностей і кваліфікацій для всіх зацікавлених сторін і в такий спосіб

створена надійна основа для європейської і cBiTOBOllНTeгpaЦ11.

ООО базується на кредитах ЄКТС 1
. .В1ДПОВ1Даєосновним ІХ

властивостям. Обсяг програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах

ЄКТС) відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження

для відповідного рівня вищої освіти та тимчасовому стандарту вищої освіти

Сумського державного університету. Зміст ООО має чітку структуру, освітні



компоненти мають ЛОГІчну взаємопов'язану систему, яка забезпечує

можливість досягти цілей навчання та його програмних результатів.

а . б·"СВlТньо-науковою програмою перед ачено як ОСВlТнюскладову так 1

наукову. В програмі передбачено створення такого освітнього середовища,

яке орієнтовано на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти,

зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої

траєкторії. Наукова складова здійснюється виключно за індивідуальним
. . ..планом шд кершництвом наукового кершника ІЗ зазначенням термІНУ

виконання та обсягу наукових ДОСЛІджень,строком захисту дисертаційної

роботи.

Наявність відповідного кадрового забезпечення для реалізації програми

гарантує якісну підготовку фахівця вищої кваліфікації.

Рекомендації рецензента враховано в аlШ, а саме: включено в перелік

загальних компетентностей здатність формування системного наукового

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.

З огляду на вищенаведене, аlШ спеціальності 221третього рівня вищої

освіти галузі знань 22, яка розроблена в СумДУ, відповідає чинному

законодавству і рекомендаціям ман України.
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