
рЕцЕнзIя

на освimньо,проФесiйну про2ралrу кМеdацuна> dруеоео (MaeicmepcbKoeo) рiвня
вuulоi освimu спецiалuЬносmi 222 кМеduцuнФ) еuryзi знанЬ 22 кОхоРона зdоровrяD,

розроблену MictcHapoOшшlt qlMaHimapHtutl унiверсumепrом м. ООесu

Освiтньо-гlрофесiйна програма пiдготовки фжiвцiв другого (магiстерського)

Рiвня вищоi освiти <<Медицина> Мiжнародного ryманiтарного унiверситету

РОЗРОблена з урa>(уванням актуаJIьних вимог та потреб забезпеченIuI професiйноi

пiдготовки фжiвцiв 'в гаfiузi охоРони здоров'я. Необхiднiсть пiдготовки

КВалiфiкованих фа<iвцiв з питань надання медичних посJIуг, здатних до творчого

мисленЕя та постiйного саморозвитIчу, стабiльного забезпечення i пiдтримки

КОнЧфентоспроможностi на ринку працi в с)ласних умовах Iцвидкого розвитку

МеДицини набувае особливого значенЕя та е одним з вскJIивих напрямiв пiдтримки

европейсъкого вектору розвитку Украiни.

Рецензована ОПП скJIадена послiдовно та логiчно. У нiй визначено мету,

завдання, змiст, прописанi загшlьнi та фасовi (спецiапьнi) компетентностi вiдповiдно

до <Нацiонагlьноi ра"I\,Iки компетентностей>>. Порядок вивчення дисциплiн, гrлан i
.'

графiк навчаJIьного процесу, перелiк i обсяг обов'язкових та вибiркових компонеЕт

вiдповiдають структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовки сryдентiв за спецiагlьнiстю

<<Медицино> та покJIиканi 
' сгlрияти забезпеченню вiдповiдностi процрамних

результатiв навчання запитам потенцiйних роботодавцiв та аlсадемiчноi спiльноти.

В оновленiй редакцii програми були Bpil(oBalli зауваження стейкхолдерiв, що

були зробленi пiсля впровадження та iмплементаIдiI попередньоi ОПП. Так, були

введенi oKpeMi вибiрковi компоненти, що дозволяють бiльш глибоко вивчати

клiнiчнi дисциплiни (<Клiнiчна iмунологiо>, <<Клiнiчна апергологiл>), зроблений

акцент на якiсному вишlадаrrнi дисциплiн хiрургiчного профiлю. Видагlенi

дисциплiни, вивчення яких не вiдповiдае с1.,rаснiй концепцii докаj}овоi медицини. В
la

ПРОГРаJ\,Il ЧlТКО ПРОСЛlДЖУеТЬСЯ СТУДеНТО-ЦеНТРИЗМ Та НаМаГаНЕЯ ВlДПОВrДаТИ

iндивiдуапьнiй TpaeKTopii навчання для здобувачiв вищоi освiти. Сильною



стороною цроцрами е заlгrlеннrl до iT реалiзацii досвiдченого професорсько-

викпадацькогQ скJIад/, а також фасiвцiв-практикiв. I]iкавою особливiстю

програJ\ли е орiентацiя на потреби щ)иватного сектору закгlадiв охорони

здоров'я, що, з урa>(уванням специфiки с)ласного ринку працi, е актуальним.

Розроблена робочою групою Мiжнародного ryманiтарного унiверситету

освiтньо-професiйна програrrла <<МедицинD) дозвоJIяе забезпечити сучасну та якiсну

фахову пiдготовку магiстрiв за спецiальнiстю 222 <<Медицинa>). Навчатlьний план

пiдготовки магiстрiв освiтньо-rrрофесiйноi rrрограми <Медицинa>) повнiстю вЦповiдае

завданням ОIШ.

З урасуванням вище означеного, вважаю за доцiльне рекомендувати ocBiTHbo-

професiйну програпrу пiдготовки фа<iвцiв другого (магiстерського) рiвня вищоi

освiти <<Медицино> дJIя використання в навчаJIьному процесi Мiжнародного

гуrvrанiтарного унiверситету м. Одеси.
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