
Звіт за результатами проведення громадського обговорення проекту 

освітньо-наукової програми зі спеціальності 222 «Медицина» третього рівня вищої освіти 

на 2021-2022 рр. провадження освітньої діяльності 

 

Форма 

надання  

пропозицій 

Автор (ри) 

пропозиції 

Зауваження/пропозиції Рішення щодо пропозицій і  

обговорення та їх обґрунтування 

Науково-педагогічні працівники 

Пропозиція в  

громадському  

обговоренні 

БАБІЙЧУК  

Георгій Опанасович 

Провідний науковий 

співробітник відділу 

кріоендокринології, 

д.біол. н., професор 

Пропозиція: При вивченні дисциплін 

загальної та професійної підготовки  

варто враховувати педагогічну складову 

освітньо-наукової програми 

Враховано.  

Педагогічна складова освітньо-

наукової програми розширилась за 

рахунок ведення дисциплін 

«Педагогічна практика в системі 

вищої освіти», «Організація та 

проведення навчальних занять за 

медико-біологічним профілем» 

Гарант 

За 

результатами  

акредитаційної  

експертизи 

інших  

ОНП 

БАБІЙЧУК 

Владислав 

Георгійович 

завідувач відділу 

кріофізіології 

д.мед.н., с.н.с. 

З метою залучення до регулярного 

перегляду ОНП зовнішніх 

стейкхолдерів доцільно створити раду 

роботодавців та асоціацію випускників 

 

Враховано. 

Створено раду роботодавців та 

асоціацію випускників із 

відповідними нормативно-

правовими документами 

Члени проектної групи 

Під Пропозиція 

в  

громадському  

обговоренні 

час аналізу  

ЧИЖ Микола 

Олексійович 

в.о. завідувача 

відділу 

експериментальної 

Доцільно оновити перелік обов’язкової 

та рекомендованої літератури по всіх 

компонентах ОНП 

Враховано. 

Оновлено перелік обов’язкової та 

рекомендованої літератури по всіх 

компонентах ОНП 



проєкту ОНП кріомедицини 

к.мед.н. ст. дослідник 

Зовнішні стейкхолдери (роботодавці, випускники) 

Пропозиція в  

громадському  

обговоренні 

ФЕСЬКОВ 

Олександр 

Михайлович 

Центр репродукції 

людини 

«Клініка професора 

Феськова О.М.» 

директор 

д.мед.н., професор  

Пропозиція: варто внести у програму 

навчання за спеціальністю питання 

деонтологічних аспектів в роботі лікаря, 

психологічного та медичного супроводу  

пацієнтів із хронічними 

захворюваннями, із врахуванням 

особливостей надання медичної 

допомоги пацієнтам Харківщини 

Враховано частково.  

Питання деонтологічних аспектів в 

роботі лікаря частково відбито в 

дисципліні за вільним вибором 

«Біоетика».  

На наступний рік планується 

додатково ввести дисципліну 

«Етика і деонтологія в медицині» 

Пропозиція в  

громадському  

обговоренні 

ПРОЦЕНКО 

Олена Сергіївна 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна 

завідувач кафедри 

загальної 

та клінічної патології 

д. мед. н., професор 

Позитивними сторонами програми 

вважаю її багатогранність, яка дозволяє 

аспірантам поглибити знання та вміння 

не лише по спеціальності, але і в якості 

розвитку особистості, що сприятиме 

формуванню нової генерації лікарів-

науковців, здатних до постановки 

завдань та їх якісного вирішення. 

Важливим є удосконалення знань із 

загальної підготовки.  

 

Пропозиція: варто внести у програму 

навчання за спеціальністю питання 

щодо якісного презентування 

результатів наукових досліджень. 

Враховано частково.  

Питання презентації наукових 

досліджень частково відбито в 

дисципліні загальної підготовки 

«Методологія та організація 

наукових досліджень».  

Проте доцільним є розробка 

дисципліни за вільним вибором по 

створенню презентацій наукового 

дослідження для лікарів-науковців 

з поглибленим вивченням засобів 

та набуття здобувачами 

майстерності презентування 

Пропозиція в  

громадському  

ЖУЛІКОВ 

Олег Олександрович 

Важливим здобутком представленого до 

обговорення проєкту ОНП зі 

Враховано. 

В дисциплінах циклу фахової 



обговоренні Медичний центр 

«Марія» 

директор 

к. мед. н., 

Заслужений лікар 

України 

спеціальності «Медицина» є те, що в  

ньому відображені всі компетентності, 

якими повинен оволодіти здобувач 

третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти з цієї спеціальності. 

 

Пропозиція: В програму ОНП слід 

включити перелік та здобутки наукових 

шкіл ІПКіК НАН України. Це дозволить 

здобувачу наукового ступеня доктора 

філософії глибше оволодіти науковими 

надбаннями Інституту. 

підготовки включені питання 

наукових шкіл видатних вчених 

Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України.  

Пропозиція в  

громадському  

обговоренні 

БИЧКОВ          

Сергій 

Олександрович 

Харківський 

національний 

університет імені 

В.Н. Каразіна          

в.о. завідувача 

кафедри хірургічних 

хвороб д. мед. н., 

професор 

Фахівці, підготовлені по даній освітньо-

науковій програмі, необхідні як у 

закладах вищої освіти, так і в закладах 

практичної медицини, оскільки 

володітимуть поглибленими навичками 

діагностики, лікування за спеціальністю 

медицина. Окрім цього, враховуючи 

вміння аналізувати та презентувати нові 

дослідження даний фахівець дає 

можливість закладу практичної 

медицини вийти на новий рівень 

надання медичної допомоги населенню 

області.   

 

Внутрішні стейкхолдери (здобувачі) 

Пропозиція в  

громадському  

обговоренні 

ГЛОБА  

Вячеслав Юрійович 

Медичний центр 

Пропозиція: Допомога в організації 

зустрічі із науковцями певної 

спеціальності, в напрямку якої працює 

Враховано.  

Участь у наукових конференціях, 

форумах, проведення наукових  



«Марія» 

Лікар-уролог, 

PhD в галузі охорони 

здоров’я 

здобувач, для отримання 

консультативної допомоги. 

 

Запитання:  

Уточнити визнання набутих здобувачем 

в інших національних чи міжнародних  

закладах компетентностей 

семінарів тощо 

 

 

Враховано. Згідно із Положенням 

про академічну мобільність та  

Положенням про неформальну та 

інформальну освіту 

Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 

Аналіз  

моніторингу  

реалізації ОНП  

серед 

здобувачів 

ШЕВЧЕНКО  

Надія Олександрівна 

зав. лабораторією 

фітокріобіології 

к.б.н., с.н.с. 

За результатами моніторингу оцінки 

якості навчання та за результатами 

анкетування здобувачів та викладачів 

ОНП «Медицина» рекомендовано 

включити в перелік дисциплін за 

вільним вибором щодо поглибленого 

вивчення статистичних методів в 

наукових дослідженнях. 

 

Враховано.  

Розроблено та включено в ОНП   

дисципліну за вільним вибором 

«Статистичні методи в наукових 

дослідженнях» 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми “Медицина”  

третього рівня вищої освіти 

 

 

 

В.Г. Бабійчук 

 


