
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-професійну програму за спеціальністю 222 «Медицина»
галузі знань 22 Охорона здоров’я 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Сучасні вимоги до фахівця у сфері охорони здоров'я полягають в 
адекватному оцінюванні свого професійного рівня і здатності регулярно 
його підвищувати. Професійна компетентність майбутніх фахівців -  це 
спроможність ефективно використовувати набуті знання, вміння і навички; 
здійснювати активний пошук нового досвіду і визначати його цінність; 
креативність, здатність до саморозвитку, самоаналізу; вміння вирішувати 
фахову проблему. Підготовка лікаря у ПВНЗ «Міжнародна академія екології 
та медицини» (далі - Академія) зумовлена потребами часу і має бути 
зорієнтована на інтеграцію з кращими міжнародними практиками. 
Актуальність забезпечення в Україні якості підготовки лікарів особливо 
зростає в період реформування галузі охорони здоров'я, коли підвищуються 
вимоги до якості надання медичних послуг.

Зміни, що відбуваються в галузі охорони здоров'я зоорієнтовують 
освітній процес в Академії на залучення новітніх міжнародних науково- 
педагогічних підходів у процесі підготовки фахівців зі спеціальності 222 
«Медицина» з метою вільного їх орієнтування у глобальному просторі 
медичних знань: уміння обґрунтувати план лікування пацієнта на основі 
доказової медицини та власного клінічного досвіду; мотивація на постійне 
самовдосконалення та професійний безперервний розвиток упродовж усього 
професійного життя; оволодіння сучасними перспективними методиками 
лікування; проведення диференційної діагностики захворювань; знання 
принципів їх лікування та профілактики; застосування технологій*управління 
та організації роботи в галузі охорони здоров'я.

У зв’язку з цим, основним чинником організації навчання здобувачів 
вищої освіти спеціальності 222 «Медицина» є оволодіння освітньо- 
професійною програмою шляхом об’єднання практичного та теоретичного 
рівнів знань на засадах дотримання співвідношення рівнів галузевих рамок 
кваліфікацій з відповідними рівнями Національної рамки кваліфікацій. 
Освітньо-професійною програмою зі спеціальності 222 «Медицина» 
передбачено набуття спеціальних, загальних, інтегральних
компетентностей, враховуючи інтереси здобувачів та роботодавців.



Освітньо-професійна програма чітко регламентує мету та її складові, цілі, 
очікувані результати, умови реалізації всього освітнього процесу з 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 222 «Медицина», забезпечує конкурентну спроможність 
випускників Академії на ринку праці.

Перелік та назви дисциплін навчального плану розроблено з 
урахуванням спрямованості на набуття здобувачами вищої освіти 
інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей відповідно до 
Стандарту вищої освіти. Навчальний план передбачає два етапи дипломної 
підготовки лікаря - доклінічний та клінічний. Структура навчального плану є 
предметно інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної послідовності 
викладання дисциплін, які складають відповідні цикли підготовки -  загальної 
та професійної. Освітньо-професійна програма 222«Медицина» є системною 
навчальною структурою, в якій встановлені міждисциплінарні зв’язки як на 
теоретичному, так і на практичному рівнях. Кожна дисципліна передбачає 
теоретичну та практичну складову. Усі дисципліни програми пов’язані між 
собою концептуально і методологічно, існують в єдиній системі цілісної 
освіти.

Отже, освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» галузі 
знань «Охорона здоров’я» у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини», враховуючи сучасні вимоги до підготовки фахівців, відповідає 
сучасному рівню розвитку медичної науки та практики, освітньої діяльності і 
може бути рекомендована для підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти.
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