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Другий (магістерський) рівень підготовки 
Ступінь, що присвоюється — Магістр, Галузь знань 22 Охорона здоров’я, 

Спеціальність 222 Медицина, професійна кваліфікація -  лікар, 
підготовлену у приватному вищому навчальному закладі «Міжнародна

академія екології та медицини»

Майбутнє держави визначають рівні розвитку освіти та медицини. За 

нинішніх умов реформування вищої медичної освіти переживає глибокі 

кардинальні зміни, що мають за мету розв’язати стратегічне завдання -  

відповідати прогресу науки, тенденціям розвитку європейської та світової 

вищої школи, привести до відповідності зміст і форми здобуття освіти з 

подальшою їх інтеграцією в освітній простір. Освіта має не лише 

забезпечувати високоякісну підготовку студентів, а бути важливою 

складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації соціальних 

пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів 

залежить якість надання медичної допомоги населенню країни.

Сучасний розвиток медичної науки та практики зумовлюють необхідність 

вносити корективи до підготовки та підвищення кваліфікації медичних 

працівників із наближенням їх освіти до міжнародних стандартів. Саме тому, 

якість освіти у вищих закладах потребує поліпшення за умов ефективної 

організації та інформатизації освітнього процесу, впровадженням 

інноваційних наукових розробок у практику викладання, забезпечення 

високого професіоналізму викладачів, створення сучасних навчально- 

методичних і клінічних баз.

Одним із основних показників розвитку країни є забезпечення населення 

лікарями, показником якої є кількість медиків на 10 тис. населення. ВООЗ 

рекомендує мінімальне забезпечення лікарями не менше 10:10.000 осіб. (Deo 

М. G. Doctor population ratio for India - The reality. Indian J Med Res. 2013 Apr; 
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методистів, тощо): в середньому в Європі складає -  36,0, у країнах Східної 

Європи -  33,2. Норвегія — 41,6; Швеція — 37,7; Болгарія — 37,3; Чехія — 

36,7; Німеччина —  36,0; Італія — 34,9; Франція —  34,5; Велика Британія — 

27,4. За даними за 2014 рік Європейського регіонального бюро ВООЗ, 

середній показник у Європейському регіоні становить 32,2.

Аналогічний показник в Україні —  24,9 на 10 тис. населення (2016 рік). 

При цьому маємо строкату регіональну статистику: м. Київ —  35, Івано- 

Франківська область — 33, Чернівецька — понад 31, Львівська —  майже 31, 

Миколаївська —  21,7; Херсонська —  22,8; Кіровоградська — 24,5. (Ваше 

здоров’я 28/07/2017).

З іншого боку, за даними досліджень Кентського Університету (University 

of Kent Research, https://voxukraine.org/en/mortality-in-ukraine-en/) «за роки 

незалежності в Україні значно зросла смертність (15.72 на 1.000 осіб у 2014), 

зайнявши ганебне друге місце в світі між Південною.Африкою (17.49) та 

Лесото (14.91), тоді як в Європейському Союзі вона становить близько 10».

За повідомленням старшого економіста Світового Банку п. Рекха Менон 

«Українська система охорони здоров’я виявилась не готовою справитись із 

кризою смертності. Система повинна рухатись від епізодичного надання 

допомоги в гострих випадках до активнішого надання медичних послуг 

хворим із хронічними станами» (Rekha Menon, World Bank Senior Economist, 

www. ind exmund і. com/ukraine/death_rate .html).

Однією з причин може бути факт, що відповідно до доказового 

менеджменту укомплектування штатного розпису нижче 85% не дозволяє 

забезпечити доступну та якісну медичну допомогу. Укомплектованість 

штатних посад лікарями (фізичними особами) в лікувальних закладах МОЗ 

України становить 78,6% (в обласних лікарнях — 84%, міських —  79%, ЦРЛ

— 76%, сільських лікарських амбулаторіях — 69%). Різниця між штатними 

лікарськими посадами та фізичними особами —• близько 35 тис. осіб, при 

тому, що майже 13 тис. посад обіймають сумісники. Особливо низька 

укомплектованість штатних посад лікарів у Луганській області — 58%,
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Донецькій —  64%, Миколаївській — 69%, Київській — 75%), Запорізькій — 

76%, Житомирській — 77%о. Рівень укомплектованості штатних посад в 

обласній клінічній лікарні Донецької області ледь перевищує 23%, 

Миколаївської — 56%), в обласних дитячих лікарнях Луганської та 

Миколаївської областей — 27 і 57% відповідно, навіть у Київській обласній

— 60%). Критичним є рівень укомплектованості штатних посад лікарів за 

такими спеціальностями: лікарі-лаборанти —  28%о, бактеріологи — близько 

45%, патологоанатоми — майже 54%, судові психіатри-експерти — майже 

55%, лікарі-імунологи —  60%, психотерапевти — 64%, лікарі-ендоскопісти

— 66%, лікарі функціональної діагностики —  68%>, наркологи — близько 

70%, анестезіологи — 72%, серцево-судинні хірурги — 73%, рентгенологи — 

73%. Частка осіб пенсійного віку серед лікарів становить 24%. (Ваше 

здоров’я 28/07/2017). Академія має позитивний досвід навчання, в тому числі 

іноземних студентів. Значний виклик створила пандемія коронавірусної 

інфекції, як з погляду карантину, навантаження на систему охорони здоров’я, 

так і на світову економіку.

Враховуючи вищезазначене, з нашої точки зору, важливими є наступні 

передумови вдосконалення, модернізації та гармонізації освітньо 

професійної програми:

- підготовка лікарів у державних вищих навчальних закладах за 

умови нинішнього фінансування не забезпечує відтворення достатньої 

кількості лікарів, спроможних забезпечити своєчасність і якість медичної 

допомоги на всіх ланках її надання;

- навчання за контрактом у держаних вищих навчальних закладах, 

збільшуючи загальне число випускників у нинішніх умовах не вирішило 

проблему достатнього поповнення лікарів та стабілізації їх чисельності в усіх 

регіонах України;

- наявний відтік кадрів за кордон в умовах сучасних реалій 

поглиблює проблему дефіциту лікарських кадрів, яка потребує свого
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У цьому зв’язку одним з варіантів пошуку розв’язання даної проблеми у 

реаліях сьогодення може розглядатись створення приватних вищих 

навчальних закладів, їх державна акредитація з можливістю подальшого 

гарантованого працевлаштування випускників цих закладах у державних та 

комунальних медичних закладах України.

Розробка освітньо-професійної програми спрямована на розв’язання 

одного з найважливіших питань підготовки медичних кадрів -  забезпечення 

професійної підготовки лікарів на рівні національних та міжнародних 

стандартів.

З появою альтернативних (приватних) закладів вищої освіти, визнання 

самостійності вищих навчальних закладів, визнання державою права на 

експеримент, вузу надається право на самостійний вибір змісту і об’єму такої 

програми відповідно до зацікавленості вузу та творчого обдарування 

педагогічного колективу.

Рецензуєма програма, у цілому повністю відповідаючи стандартній 

програмі, має свої особливості стосовно переліку складових вибіркового 

навчання.

Однак, можна з повною впевненістю вважати, що реалізація даної 

програми сприятиме здатності застосовувати набуті компетентності на 

практиці.

В цілому виконання положень і складових даної освітньо-професійної 

програми цілком достатньо для забезпечення якісної підготовки здобувачів 

вищої освіти.

У запропонованій програмі дотримана логічна послідовність освітніх 

компонентів.

Згідно оцінки запропонованої освітньо-професійної програми є підстави 

вважажи, що запровадження студеноцентрованого навчання, спрямованого 

на оволодіння здобувачем вищої освіти зьіань, умінь та практичних навичок, 

задоволення його потреб у здобуванні знань та затребуваності на ринку 

праці, сприятиме реалізації навчання згідно сучасних стандартів та створить



можливості для гнучких траєкторій навчання, стимулюватиме самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, впровадження інноваційних технологій та 

забезпечення педагогічного комплаєнсу між здобувачами освіти та 

професорсько-викладацьким складом академії.

Зауваження та пропозиції:

1. Доцільним є чітко визначити потребу підготовки саме у такому закладі, 

яким є приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія 

біології та медицини».

2. У тексті освітньо-професійної програми є такі спеціальності як «лікар- 

стажист» та «лікар-резидент», хоча реально такі спеціальності відсутні.

3. У нинішній час клінічна ординатура,як форма навчання вітчизняних 

лікарів відсутня.

Зауваження та пропозиції не є принциповими та суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку запропонованої освітньо-професійної програми.

Висновок. Освітньо-професійна програма відповідає сучасним вимогам до 

нормативного документу підготовки магістрів у вищих закладах освіти, вона 

може бути затверджена та імплементована у навчальний процес.
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