
ВІДГУК
на освітньо-професійну програму за спеціальністю 222 «Медицина» 

галузі знань 22 Охорона здоров’я другого (магістерського) рівня вищої освіти 
в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (МАЕМ)

В сучасному світі відзначають брак лікарів. Укомплектованість лікарями в 
Україні в лікувальних закладах МОЗ України становить від 69% до 84%, у 
середньому -  78,6. Недостатність лікарів відзначають в Індії, в Афганістані та 
Пакистані. В СІЛА до 2030 року прогнозують дефіцит 120 000 лікарів. В Україні є 
достатня кількість науково-педагогічних кадрів, які можуть надавати освітні 
послуги не тільки українським здобувачам вищої освіти, але й громадянам інших 
країн, у першу чергу Азії та Африки. Це потребує створення сучасного медичного 
університету, заснованого на інформаційних технологіях. МАЕМ вже має 
позитивний досвід навчання лікарів для України та англомовних студентів- 
іноземців.

Освітньо-професійна програма «Медицина», представлена МАЕМ, 
розроблена з врахуванням сучасних вимог до медицини. Чітко подана мета, 
очікувані результати навчання, перелік дисциплін, їх послідовність викладання, 
кількість кредитів ЄКТС, визначені освітні компетентності, що визначають вимоги 
до вищої освіти здобувачів.

Представлена ОПП передбачає формування в майбутнього фахівця 
інтегральних, загальних і фахових компетентностей. Вона складається з 8 розділів, 
що повністю відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю «222 Медицина» 
магістерського рівня освіти та відбиває постійний розвиток в освітній медичній 
галузі. Вона також передбачає формування здатності здобувача застосовувати набуті 
знання та навички для розв’язання поставлених задач у практиці лікаря.

У процесі формування мети та програмних результатів навчання враховані 
позиції та потреби роботодавців, визначено інформацію, мету, характеристику її 
складових, придатність випускників до працевлаштування (КВЕД 009:2010), 
можливість подальшого здобуття освіти. Перспективи здобувачів після завершення 
курсу за рахунок форми викладання мають студентоцентроване, проблемно та 
практично орієнтоване навчання та самонавчання з застосуванням дистанційного 
навчання, інтерактивних технологій, участь у наукових дослідженнях і можливість 
післядипломного навчання.

Враховуючи наведене вважаю, що представлена ОПП, відповідає Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти та є рекомендована для підготовки здобувані 
магістерського рівня за даною спеціальністю.

Заступник директора з наукової робот 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 
НАМИ України», 
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Підпис
С*?. П  %.'■ 4 9 V

єни;' ; з ;1 .'Л К'1:« "

і «11 іСЇ'/іТУГ Нг.'/РОХ 
І їм. А.П. РОМОДАНОВ 

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИ

МІЖ НАРОДНА АКАДЕМІЯ  
МЕДИЦИНИ»

Ідентифікаційним код 37857̂ 5̂
0209г,м.Київ,Харківське шосе. 121 

Ш  № — ----т і —

В .В. Білошицький

І . р m.-vоданова уо\%
' НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМ j ¥ 

їй , г, медичних НАУК а |
|ій\"2\ УКРАЇНИ» I& В

Дйдифінаційиий /•£//§■ 2011930 /

PtS*1' '**


