
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму “Ортопедична стоматологія” 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 
спеціальність 221 «Стоматологія» 

галузь знань 22 «Охорона здоров’я» 
фахового коледжу ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»

Представлена освітньо-професійна програма «Ортопедична 
стоматологія» за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» у фаховому коледжі БДМУ спрямована на формування та розвиток 
професійних компетентностей для виготовлення стоматологічних 
ортопедичних конструкцій в зуботехнічних лабораторіях.

У програмі чітко викладені характеристика предметної області, мета, цілі, 
очікувані результати, зміст, умови та технології реалізації освітнього 
процесу, оцінка якості підготовки здобувача освіти, освітні компоненти, які є 
підґрунтям для виконання програмних результатів навчання. Перелік та 
обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній 
схемі підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Ортопедична стоматологія». Вказані дисципліни 
містять актуальні теми для здійснення подальшої фахової діяльності, 
працевлаштування та подальшого навчання.

Освітньо-професійна програма включає програмні результати навчання 
визначені стандартом вищої освіти спеціальності та взаємопов’язані з 
програмними компетентностями, містять вичерпну інформацію для точного 
визначення досягнень студентів після успішного закінчення програми.

Таким чином, освітньо-професійна програма «Ортопедична стоматологія» 
за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
фахового коледжу БДМУ, відповідає сучасним стандартам фахової 
передвищої освіти та у повному обсязі сприяє підготовці 
висококонкурентних спеціалістів на ринку медичних та освітніх послуг.
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Освітньо-професійна програма «Ортопедична стоматологія» за 
спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» у 
фаховому коледжі БДМУ є сукупністю освітніх компонентів, шо 
характеризують вимоги до рівня освіти осіб, які можуть здобувати освіту за 
цією програмою, послідовний перелік навчальних дисциплін, кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання відповідними компетентностями освітньо-професійної 
програми, якими повинен оволодіти здобувач у сфері фахової передвищої 
освіти.

Освітньо-професійна програма чітко структурована. Містить загальну 
інформацію, характеристику освітньої програми, мету, цілі, очікувані 
результати, умови та технології реалізації освітнього процесу, програмні 
компетентності, які відповідають освітній програмі, стандарти дотримання 
академічної доброчесності та оцінку якості підготовки здобувача освіти. 
Система оцінювання знань здобувачів, що входить до ОП, чітка та доступна 
для всіх учасників освітнього процесу. Освітні компоненти, ЩО ВХОДЯТЬ ДО 11 

складу, логічно взаємопов'язані, що сприяє виконанню програмних 
результатів навчання та дозволяє підготувати випускників до подальшого 
працевлаштування та продовження здобуття освіти.

Професійні компетентності укладені згідно з майбутньою професійною 
діяльністю та забезпечують конкурентоспроможність випускників на 
сучасному ринку праці. Навчальний план повністю відповідає завданням 
освітньо-професійної програми.

Отже, освітньо-професійна програма «Ортопедична стоматологія» за 
спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, може бути рекомендована 
для підготовки фахівців за ступенем молодший бакалавр стоматології у
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фаховому коледжі БДМУ.
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