
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»

У сучасному світі медична освіта повинна забезпечити високу якість 
підготовки здобувачів вищої освіти, стати 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.

Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) за спеціальністю 222 
«Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 
(далі - Академія) розроблена проектною групою медичного факультету із 
залученням керівників та співробітників кафедри внутрішньої медицини з 
курсом ендокринології; кафедри хірургічних хвороб з курсом акушерства та 
гінекології і курсом педіатрії та дитячих інфекційних хвороб; кафедри 
соціальної медицини та профілактичної медицини з урахуванням вимог 
сучасного наукового, академічного й освітнього середовища.

Мета освітньої програми: формування здатності застосовувати набуті 
знання, вміння, навички, розуміння сутності загальної, професійної та 
практичної підготовки для вирішення типових завдань діяльності лікаря в 
галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сферу застосування яких 
передбачено визначеними переліками синдромів і симптомів захворювань, 
фізіологічних станів і соматичних захворювань, що потребують особливої 
тактики ведення пацієнтів, надання допомоги при невідкладних станах, 
виконання лабораторних та інструментальних досліджень, медичних 
маніпуляцій.

Особливості ОПП 222 «Медицина»: основними складовими освітнього 
процесу є практичні заняття на кафедрах Академії, клінічних лікувальних 
базах, під час яких надається можливість оволодіння 4 сучасними 
профілактичними та лікувально-діагностичними технологіями. Поєднання 
сучасного матеріально-технічного забезпечення кафедр, клінічних баз та 
професійний методологічний підхід до викладання основних фахових 
дисциплін на засадах доказової медицини надають змогу здійснювати якісну 
підготовку кваліфікованого фахівця за спеціальністю 222 «Медицина» галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я».

ОПП спрямована на проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 
навчання шляхом проведення практик і набуття практичних навичок у 
клінічних умовах. В ОПП чітко сформульовані мета, цілі та очікувані 
результати навчання, перелік навчальних дисциплін, логічна послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 
визначені основні освітні компетентності щодо вимог до здобувачів вищої



освіти на другому (магістерському) рівні. Навчальний план повною мірою 
відповідає завданням даної освітньо-професійної програми.

ОПП має чітку структуру, кожен розділ включає інформацію про 
систему підготовки магістрів даної спеціальності. У процесі формування 
цілей і програмних результатів навчання враховані позиції і потреби 
роботодавців, визначено загальну інформацію, мету, характеристику її 
складових, придатність випускників до працевлаштування, можливість 
подальшого здобуття освіти.

Передбачені програмою компетентності відповідають Національній 
рамці кваліфікацій. Професійні компетентності мають практичний та 
науковий зміст і можуть бути використані у професійній діяльності 
випускника.

З урахуванням вищесказаного вважаю, що освітньо-професійна програма 
«Медицина» за спеціальністю 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» може бути рекомендована для підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у ПВНЗ «Міжнародна академія екології 
та медицини».
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