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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Доктор філософії» підготовки фахівців третього рівня вищої
освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія»
галузі знань 22 «Охорони здоров'я»
Стоматологічна допомога - важлива та високотехнологічна галузь сучасної медицини.
Це - розширена галузь знань, всі розділи якої постійно розвиваються. Сучасний,
концептуальний підхід до профілактики стоматологічних захворювань, до проблем надання
стоматологічної допомоги кожному пацієнту дозволяють запобігти розповсюдженості
стоматологічної патології та підняти рівень життя кожного жителя. Завдяки використанням
сучасних методик діагностики в стоматологічній практиці, здійснюється диференційна
діагностика та скринінг ефективності лікування стоматологічної патології.
Сьогодні наукова підготовка висококваліфікованих фахівців із стоматології дозволить
забезпечити досягнення цілей сталого розвитку сучасної медичної стоматологічної освіти та
збереженню здоров'я населення на місцевому, регіональному та національному рівнях.
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії третього рівня вищої освіти
галузі знань 22 «Охорона здоров'я», за спеціальністю 221 «Стоматологія», що рецензується,
відповідає вимогам освітніх стандартів та стратегії Запорізького державного медичного
університету щодо підготовки компетентних фахівців галузі охорони здоров'я відповідно до
вимог стандартів забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, роботодавців
та суспільства.
Освітньо-наукова програма із спеціальності 221 «Стоматологія» є центрованою на
здобувачів ступеня доктор філософії та особисто - орієнтованою, що відповідає сучасним
тенденціям розвитку вищої освіти в України, орієнтована на формування наукових,
загальних та професійних компетентностей фахівців із стоматології та враховує інтереси
роботодавців. Потреби роботодавців відображені в програмних результатах навчання, в
поглибленому вивченні професійно-орієнтовних дисциплін, що дозволяє майбутнім
докторам підготувати затребуваних ринком праці лікарів-стоматологів. Зворотній зв'язок з
роботодавцями здійснюється на підставі проведення щорічних спільних заходів (круглих
столів, конференцій), договорів про співробітництво, досліджень відкритих джерел
опитування.
У зв’язку з тим, що надання стоматологічної допомоги повинно проводитися з
використанням можливостей сучасних цифрових технологій, на нашу думку доцільно
розширити у дисциплінах «Сучасна терапевтична стоматологія», «Сучасна ортопедична
стоматологія», «Сучасна хірургічна стоматологія», «Сучасна дитяча стоматологія» розділ,
присвячений питанням цифрової стоматології.
В цілому можна константувати, що діюча освітньо-наукова програма з спеціальності
221 «Стоматологія» з підготовки докторів філософії третього рівня вищої освіти галузі знань

22 «Охорона здоров'я» відповідає вимогам, що пред’являються до компетентностей
майбутніх докторів філософії та задовольняє інтереси роботодавців.
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