
Рецензія

на освітньо-професійну програму «Стоматологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 221 -  Стоматологія 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» другого (магістерського) 

рівня вищ ої освіти за спеціальністю 221 -  Стоматологія Івано-Франківського 

національного медичного університету цілком спрямована на високоякісну 

підготовку лікарів-стоматологів, які зможуть проводити лікування пацієнтів на 

сучасному рівні, застосовуючи новітні технології.

Унікальність цієї програми підготовки фахівців полягає в тому, що вона 

поєднує теоретичну та практичну підготовку, базується на сучасних наукових 

результатах і даних доказової медицини при наданні стоматологічної допомоги. 

Навчальний процес здобувачів вищої освіти в Івано-Франківському 

національному медичному університеті здійснюється в логічній послідовності 

фундаментальних і профільних дисциплін. Також обов’язковими для всіх 

студентів є практики, які проводяться на базі Центру стоматології 

Університетської клініки ІФНМ У та лікувально-профілактичних закладів Івано- 

Ф ранківської та сусідніх областей для засвоєння загальних та професійних 

компетентностей. Важливою складовою освітньо-професійної програми є 

студентоцентрованість, фахова компетентнісність, значна увага приділяється 

розвитку ініціативності і самонавчанню здобувачів вищої освіти.

Важливим при проведенні навчального процесу в ІФНМ У є проведення 

об ’єктивного, систематичного, системного поточного і підсумкового контролю 

знань студентів з усіх дисциплін. М етодики оцінювання знань є прозорими, 

відкритими, зрозумілими. Слід окремо відзначити кадровий склад працівників, 

які забезпечують реалізацію освітньо-професійної програми. Серед них 94,2% 

мають наукові ступені і 21 особа має науковий ступінь доктора наук. При 

цьому 30,8%  викладачів мають сертифікати з мовної освіти на рівні В1-С1.

Усі клінічні дисципліни забезпечені клінічними базами, устаткуванням, 

ком п’ютерами, мультимедійним обладнанням, лабораторіями та всім 

необхідним обладнанням. Студенти мають змогу оволодіти найсучаснішими



стоматологічними технологіями лікування пацієнтів. Серед них можна 

виділити застосування новітніх діагностичних систем, ендодонтичних 

мікроскопів, ЗО сканера в ортопедичній стоматології, використання 

найсучасніш их можливостей дентальної імплантології. Студенти мають зм о г у  

працювати і застосовувати дані технології в клініці під час практичних занять і 

після занять у навчально-практичних центрах «Стоматологія». Також, 

студентам створено можливості для проведення наукової роботи, працюють 

наукові гуртки на кафедрах і студенти неодноразово займали провідні місця на 

Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і конкурсах.

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» забезпечує унікальну 

можливість здобувачам вищої освіти в ІФНМУ отримати базові знання та 

професійні компетентності, які дозволяють майбутньому лікарю-стоматологу 

клінічно мислити, індивідуально аналізувати кожного пацієнта від питань 

діагностики до використання сучасних технологій лікування. Такий 

комплексний підхід до навчального процесу дозволяє підготувати 

висококваліфікованих, суспільно грамотних, конкурентоспроможних в Україні 

та світі, готових до професійної, практичної і наукової діяльності лікарів- 

стоматологів.
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