
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. Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 222 

«Медицина», представлена ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 

медицини», розроблена з урахуванням сучасних вимог до галузі медицини. 

На сучасному етапі розвитку освіти в медицині набуває особливої уваги й 

потребує розв’язання проблема якісної підготовки майбутніх фахівців у 

галузі медицини, які матимуть не лише глибокі теоретичні знання, але й 

досить високий рівень практичних умінь і навичок.

Основними особливостями освітньої-професійної програми 222 

«Медицина» є орієнтованість на підготовку висококваліфікованого фахівця 

із значним обсягом професійних знань, умінь, практичних навичок. 

Представлена освітньо-професійна програма передбачає формування у 

майбутнього фахівця інтегральних, загальних та фахових компетентностей. 

Вказані компетентності формуються під час вивчення і оволодіння різними 

видами практик у медичних установах.

Рецензована освітньо-професійна програма підготовки здобувачів за 

спеціальністю 222 «Медицина» повною мірою відповідає Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю «222 Медицина» для другого (магістерського) рівня
*

вищої освіти та відображає постійний розвиток освітньої та медичної галузі.



ОПП має чітку структуру, кожен розділ включає інформацію щодо 

системи підготовки магістрів з 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.

Отже, враховуючи все вище викладене, вважаю, що рецензована 

освітньо-професійна програма «Медицина» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, представлена Академією, яка відповідає Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 222 «Медицина» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, може бути рекомендована до використання для підготовки 

здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня за даною 

спеціальністю.
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