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Рецензія-відгук
на освітньо-професійну програму підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
221 Стоматологія, галузі знань 22 Охорона здоров’я 

в Івано-Франківському національному медичному університеті

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія, 
розроблена робочою групою Івано-Франківського національного медичного 
університету, повністю враховує освітні потреби здобувачів освіти, які 
професійно здійснюють лікувальну діяльність стоматологічного профілю. 
Цьому значною мірою сприяє те, що фахівці другого (магістерського) рівня 
вищої освіти можуть гармонійно поєднувати теоретичну підготовку з 
практичною діяльністю.

Освітньо-професійна програма орієнтована та ґрунтується на науково- 
доказових досягненнях стоматологічної науки, сучасного процесу та 
особливостей формування магістра стоматології з урахуванням актуального 
стану вищої освіти, стандарту вищої освіти та системи стоматологічної 
допомоги. Вона реалізується у логічній послідовності дисциплін, а також із 
залученням практикуючих (клінічних) фахівців галузі до роботи зі студентами, 
керівництва клінічною практикою та проведення практичних занять з дисциплін 
циклу професійної підготовки. Дисципліни, передбачені освітньо-професійною 
програмою, сприяють розвиткові у здобувачів універсальних навичок 
дослідника. Академічна мобільність реалізується в межах Центру стоматології 
Університетської клініки та лікувально-профілактичних закладів 
стоматологічного профілю Івано-Франківська та області.
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Фахівець, що навчається за освітньо-професійною програмою 
спеціальності 221 «Стоматологія», підготовлений до роботи за КВЕД ДК 
009:2010:
Секція С). Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Розділ 86. Охорона здоров'я
Група 86.2 Медична та стоматологічна практика
Клас 86.23 Стоматологічна практика

Після завершення навчання за освітньою-професійною програмою 
спеціальності 221 «Стоматологія» фахівець здатний виконувати професійну 
роботу:
• лікар-інтерн (код КП -  3229);
• лікар-стажист (код КП -  3221);
• лікар-резидент (код КП -  XXX);
• молодший науковий співробітник (стоматологія) (код КП -  2222.1);
• науковий співробітник (стоматологія) (код КП -  2222.1 (23667);
• викладач закладу вищої освіти (код КП -  2310.2).

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаємо, що освітньо- 
професійна програма підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 221 Стоматологія в Івано-Франківському національному 
медичному університеті відповідає вимогам, поставленим до закладів вищої 
освіти у частині впровадження ними освітньо-професійної діяльності і сприяє 
впровадженню наукових досліджень здобувачів освіти у лікувальний процес 
стоматологічного профілю, збагаченню досвіду лікувальної роботи і розвиткові 
професіоналізму здобувачів освіти, що дозволяє рекомендувати до використання 
цієї програми для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
в Івано-Франківському національному медичному університеті.


