
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Стоматологія ортопедична» 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 221 Стоматологія 

галузі знань 22 Охорона здоров’я

01Ш «Стоматологія ортопедична» складається із семи розділів. У 

першому розділі цього документа детально висвітлено профіль освітньої 

програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра зі спеціальності 221 «Стоматологія» та надана загальна 

інформація щодо закладу фахової передвищої освіти, а саме: про ступінь 

освіти й освітньої кваліфікації, тип диплому та обсяг освітніх програм, мову 

викладання тощо. Тут повною мірою описано мету та характеристику 

освітньої програми, критерії придатності випускника до працевлаштування 

або подальшого навчання, методики викладання й оцінювання, що 

застосовуються у фаховому медичному коледжі ІФНМУ, а також 

компетентності і програмні результати навчання. Перший розділ ОПП надає 

вичерпну інформацію щодо ресурсного забезпечення реалізації програми, а 

саме: кадрового, матеріально-технічного, інформаційного і навчально- 

методичного. Висвітлюються також питання кредитної мобільності на 

національному та міжнародному рівнях, опираючись на Закон України «Про 

фахову передвищу освіту».

У другий розділ входить перелік основних компонентів ОПП: 

навчальних дисциплін і практик із зазначенням кількості кредитів та форм 

підсумкового контролю. У цьому розділі також наведена структурно-логічна 

схема ОПП, що досить детально і чітко висвітлює її обов’язкові та вибіркові 

компоненти, характеризуючи загальний обсяг освітньої програми.

Третій розділ розробленого документа надає вичерпну інформацію щодо 

форм атестації здобувачів фахової передвищої освіти. У ньому висвітлено про



компоненти комплексного випускного іспиту та документи, які може 

отримати студент у разі повного виконання ОПП та успішного її завершення 

на етапах іспиту.

У таблицях четвертого і п’ятого розділів ОПП відображені матриці 

відповідностей компетентностей та забезпечення програмних результатів 

навчання відповідно до обов'язкових і вибіркових компонент освітньої 

програми.

Освітньо-професійна програма у шостому розділі висвітлює всі вимоги, 

необхідні для внутрішнього забезпечення якості освіти, а також основні шляхи 

і способи її забезпечення. Тут можна знайти детальну інформацію стосовно 

проведення моніторингу і періодичності перегляду освітніх програм та 

критеріїв їх здійснення, шляхів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

і педагогічних працівників, публічності інформації про освітні програми, а 

також щодо документів, які регламентують умови попередження та виявлення 

плагіату у фаховому медичному коледжі ІФНМУ.

Отже, у наведеній освітньо-професійній програмі чітко та коректно 

висвітлені всі вимоги до студента, викладача та закладу освіти, необхідні для 

досягнення кінцевих цілей навчання підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 221 

Стоматологія.
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