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II - Загальна характеристика
PiBeHb вищо; освЈти

CTyniHb вищоћ'

Галузь знань

Форми навчання

в

Опис предметно:

Доктор

22 Охорона здоров'я

222 Медицина

Денна, 

Доктор 

за 

Доктор 

за 

заочна (контракт)

у охорони здоров'я

«Медицина»

у охорони здоров'я

<<Медицина»

Об'ект вивчення та
Етика, методи наукового

проблеми медичноТ науки.

навчання:
Здобуття знань, навичок та BMiHb, для вико-
нання наукового отри-
мання нових та х впровадження у практичну
медицину та сфери життя.

Теоретичний 3Micrn предметно?
Етика i наукового
методи наукового у та
них до напрямку наукового
проекту; поглиблене вивчення за нап-
рямком наукового розвиток мовних

та навичок, засвоення
технологй• презентацй• наукового
дження та

о Методи, методики та технологй.•
грунтуеться на викорис-

TaHHi практичних занять, ceMiHapiB,
i3 застосуванням форм навчання.

час ocBiTHb&f мае

пошуку,

написання
дисертацй' тощо.
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права

Обсяг програми у
кредитах €КТС

о Јнструменти пш обладнання (06 'екти/преД-
мети, пристро? та прилаДи, якЈ зДобувач ви-
що7 ocBimu вчиться застосовувати i викорис-
товувати):

Сучасне обладнання до наукових

якими передбачене час наукового

отримання наукового ступеня доктора

випускник мае право на здобуття наукового ступеня
доктора наук та присудження наукових

та вчених звань.

Програма розрахована
на 4 роки i включае та наукову
Наукова складова програми

передбачае проведення власного наукового до-
одного або двох наукових

та оформлення його 

Обсяг ocBiTHb0i програми складае 
на 6a3i попередньо здобутого ступеня
Обсяг ocBiTHb0T програми може бути 

у

екТС

до
60 за умов виконання мультидисцип-

— за узгодженням з науковим
та

Програма включае та

Обсяг елективних kypciB мае складати не менш як
25%.

До обсягу ocBiTHb0T можуть зарахову-
ватися кредити, кандидатом при
навчальних kypciB в

краТни та за кордоном, у тому
он-лайн (за

зразка).



III - випускника

Интегральна k0MneTeHTHicTb
розв'язувати проблеми в медичноТ проводити наукове

та 
переосмислення наявних та створення нових 

k0MneTeHTHocTi

l. до

в oxopoHi здоров'я на ocH0Bi глибокого
теоретичних або практичних знань та/або практики.

до пошуку, оброблення та з джерел.
З. виявляти, ставити та проблеми, генерувати
4. розробляти та управляти проектами.
5. до у та з представниками 

k0HTekcTi.

6. та забезпечувати виконаних p06iT.

k0MneTeHTHocTi
I до предметно; за обраним науковим напрямом та

у та

виявляти потребу в додаткових знаннях у медицини та за напрямком наукових генерувати
Hayk0Bi

формулювати питання, розробляти проект наукового
обирати методи та точки до та завдань наукового проекту.
сучасними методами наукового

результати наукових проводити Тх коректний та узагальнення.
до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, 0CBiTY та сектори
до представлення наукових в i MOBi до та

до 
I до 

та

керування колективом.
1 1 . Дотримання етики та
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Матриця компетентностей

Знания
k0MHeTeHTHocTi за НРК

1нтегральна k0M11eTeHTHicTb

та
У мп«ня

розв•язувати проблеми в медичноТ проводити наукове та

в 0.xopoHi здоров'я на ocH0Bi 1 либокого переосмислення наявних та створення нових теоретичних

абоп ктичних знань та/абоп о п актики.

k0MneTeHTHocTi

1. до

до пошуку,

оброблення та

з

джерел

З. виявляти,
ставити та

п леми. гене

Знати:

• 3ak0H0MipHocTi

• протягом
житгя

• Методи продуктивного

навчання

•
та

• Основи риторики

• Основи тайм-менеджменту

Знати:

• Основи
пошуку

наукометричних

баз та ix

•
ресурси для пошуку

Знати:

3ak0H0MipHocTi розвитку

на ки

Визначати

• Оперувати
та доктринами

• Використовувати методи
самонавчання

• piBeHb
мотивацй

• вдосконалювати
та загально-

культурний piBeHb

• Використовувати
для

пошуку та обробки

• Проводити
пошук

• та адекватно

трактувати з

джерел

llalli, з
iH о дже ел

та piBeHb

до самонавчання та

до ефективноТ

власного часу

Використовувати

та

для

пошуку та обробки

Вести в

наукових даних

з науковими

колегами та

па тне ами час

Формування системного
наукового та
загального культурного

кругозору

Розвиток

можливостей
до

самонавчання та

до повного та

пошуку

за

адекватну та
трактування отриманих у

пошуку даних

до
та незалежного мислення,

о м лювання та
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iJleT.

4. 3.MTHicTb розробляти

та управляти проектами

5. до
у

та з
представниками

у

та
k0HTekcTi

6.

та забезпечувати

виконаних p06iT

Етапи та 3ak0H0MipHocTi

процесу

Етапи процесу
Основи та мови к

Знати:

• Системи ocBiTHix та науко-
вих на
та Mi>kHaponH0MY piBHi

• Умови та

заявки

на грант

• розробки
п ое
Знати:

• сприйняття

• Основи менеджменту'

• Основи риторики та теорп•

• лексику та
до

та
(напрямку

• 1ноземну мову на piBHi не

нижче В2

• P03M0BHi штампи
етик й мовноТ
Знати:

• Стандарти
•

• Форми i методи
ocBiTHb0T та

науковоТ

• Проводити по:нук нових
програм

• П тготувати проект
ло (Ьорми заявки

• 11тг-отувати заявку до

у k0Hkypci на

отримання

имки

• [1 рсдставляти Hayk0Bi

результати та
aHfJ1il%1cbk010 мовами в 

формах

• Вести з

• Виконувати pi3Hi

• культурою
мовлення, методами

аргументацй•

• Проводити
та наукового

та

обговорення проблем.

пошуку i.x

Пошук napTHepiB
формування консор:јуму

Tep,MiH0Jlori€I0,

використання пись.мових

мовних

та мовою для

обгрунтування проекту та

оформлення заявки на грант

науковоТ

k0MYHika[1iT,

власних

наукових
вербальними та

невербальними навичками

В k0JIekTb-1Bi Д•ля

виконання завдань

з
колегами та
студентами

продукування ritl0N3

[10111Yk,

даних,

ставлення
до розробки проекту

вдосконалення

iH03eMH0i мовноТ

культури

Поширення наукових
досягнень та

Покращення
власноТ i резу-

процесу

• Застосовувати
методи

за результати

виконання завдань
сфери та

• Розробляти щодо за
його досконалення

axoBi k0MneTeHuii
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до Знати:
предметно? за

обра ним науковим

напрямом та

2.3ElaTHicTb ВИЯВЛЯТИ

в додаткових

знання.х

медицини та за

напрямком наукових

генерувати

Havk0Bi

формулювати

питання,

розробляти проект

наук-ового

обирати

методи та

точки)

• 3MicT 

майбутньот

(за

до

концепцй• за
напрямом наукового

• напрямки
озвитк на ки та медицини

Знати:

• cBiT0Bi
ресурси

CYTHicTb

процесу

досягнення за
напрямком наукового

• H0BiTHi методи

специ 

Знати:
• 

Тх

та ч

наукових

• Принципи генерування
статистичних та наукових

• формулювання
питання

• Види систематичних

помилок, способи 1x

Знати:

методи

та cTaHiB, ix iH о

• ocH0BHi •reopiT
та концепцп• за напрямом

• 1нтерпретува•ги результати

за обраним
науковим напрямом

• Проводити критичний
сучасноТ науковоТ

• Адекватно
досягнення та обмеження

за обраним
науковим напрямом
• Визначати cTyniHb

проблем та
потреби сучаснот науки та
медицини

• Формулювати
питання та

• Визначати дизайн

Розробляти план

ВПЛИВ

що втручаються

• Передбачувати
помилки

•Обирати методи

для

досягнення мети та завдань
наукового проеюгу

Формулювання власного
судження та участъ у

[110,10 основного
3MicTY, MCT0AiB, H0BiTHix

досягнень за напрямом
наукового

Використання

pecypciB для
отримання

k0MYHika[lii та з
в

науковот

та доказ
переваг розробленого
проекту

Ведення щодо мети
та завдань наукового проекту
Використовувати знання та

з

наукових для
пошуку

переваг
обрани.х

Обговорювати

безперервне

самонавчання i

самовдосконалення

Використовувати

для проведення

наукового пошуку

наукового досл
для коректного
формулювання rinoTe3 та

питань

систематичних помилок
при наукового

адекватних
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до та завдань

наукового проекту

сучасними

методами наукового

досл ня

результати наукових

проводити

ix коректний та

узагальнення

до

впровадження нових

знань (наукових даних) в

науку. 0CBiTY та

сектори

до

представлен ня

наукових

MOBi

до

та

• критерй•
01liHkb1 nponeciB, функгјй,
ЯВИIЦ

Знати

• та

• Методики за
тематикою наукового проекту,
Тх M0>kJWBOCTi та обмеження

Знати:

• Основи

• Методи статистичного

• Представлення
статистичнот обробки даних

Знати:

патентного пошуку
• Основи авторського права
• Етапи та принципи

ресстрацй• авторського права

• отримання
патен

Знати:

• презентацй
дани.х у nocTepiB та

• написання
статей у Hayk0Bi

видання

• Вимоги та

написання cTaTTi до

рецензованого

видання

•:нтерпретувати резу льтати
pi31W.x лослтжень

BMiTn:

•Використовува ги
методи

•Використовуваяи методики
дослтження

та

методики

• Обгрунтовували P03Mip

• Формулювати

• Адекватно
використовувати методи

статистичного

BMiTn:

• Проводити патентно-

пошук
• Рееструвати право

жтелектуально•:•

• Впроваджувати Hayk0Bi
досягнення у навчальний
процес

• Працювати в PowerPoint,
Prezi, AdobePhotoshop,

AdobeReader

• усну
• Написати статгю

до вимог

наукового видання

з науковою

влосконалення та

Навчатися методам та

методикам

та передавати знання колегам

Обгрунтування обраних
та

обговорення отриманих
даних

k0MYHikalliT та з

в

науковоТ

Адаптувати результати
наукових до
ocBiTHix програм та

навчального процесу

виконання

наукового

та

за

проведення даних
Отримання

та

резул bTaTiB

при 
шахрайству

даних

А кадем

та 

з рецензентами

журналу

критична

до ведення

патентування

Регулярне оновлення

ocBiTHix програм та

3MiCTY навчання

за

результати наукового

та

науковоТ
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• видань що
ються у Scopus,Web of Scicncc
• Стандарти оформления
на кови,х 06iT

Знати:

та

1 до

керування

колективом

I I . Дотримання етики та

• Основи
• основи

проблемного навчання

при npoek“1YBaHHi та

ocBiTHb0T

• форми

• Принципи студент-орп•нто-
ваного навчання

Програму та 3MicT
ни, що б 'де викладатися

Знати:

• Формулювати 11iJ1i
навчання та способи х
досягнення

• [фамотновизначати 3MiCT
навчання та форми контролю
• Застосовувати H0BiTHi

• та
управляти процесом

навчання

• Використовувати
для

навчання

• Формувати
• ефективного k0MYHikaLliT

• керувати колективом
• ства
Знати:

етику виконувати
• основи авторського та наукову

гграва Викладати своТ погляди

• Принципи • Приймати
та Використовувати

основами

дидактики, риторики,

аргументацй•

Застосування

навчання

Демонструвати та

управляти процесом

навчання

до та
керування групами,

надихати та
мотивувати студент{в та
колег

Доброчесне та

виконання ocBiTHb0i та
науковоТ

Огримання та поваги
серед колег та

для

визначення ознак

Набуггя ораторськоТ

до само-

та

непереривного

самовдосконалення

за

навчального

процесу

та до
керування,

за

результати

та

за

.aii

та
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IV. Результати навчання

Демонструвати безперервний розвиток власного та загальнокультурного

1нтерпретувати та з використанням H0BiTHix
3. Виявляти проблеми у формулювати питання та визначати шляхи Тх

4. Формулювати lAayk0Bi мету i завдання наукового

5. Розробляти дизайн та план наукового

6. Виконувати наукове

7. Пояснювати принципи, та обраних

8. вдосконалювати та впроваджувати HOBi методи за обраним напрямом наукового проекту та

ocBiTHb0i

9. результати наукових 

10. Впроваджувати результати наукових 

1 1 . Презентувати результати наукових 

12.Розвивати в 
I процес.

використовувати методи статистичного

у процес, медичну практику та

у постерних
й

1 процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.

I роботу колективу колег, команди).

16. Дотримуватися етичних при p060Ti з лабораторними тваринами.

17. Дотримуватися нести за отриманих наукових
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k0M[1eTeHTHocTi
:итсгральна Злобуггя знань. навнчок BMil'l,. лос-гал лля ори! IH,TlkHOVO науков«м о лос.'й.тжсння. яке забсзпечус о:гичання нових знань. спрямованих на
озв'язання комплекснј'\ н )0блсм ' гал '3i мслнцини. мас тео игичнс та преугичнс

21

nporpaMHi
о о

результати

навчання а- 7-

о а-

8о

10

Розвивати вла-

сний
туальний та
загально куль-

турний р:вень.

caMopeani30BY-

ватися

[нтерпретувати

та вати
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з

використанням

H0BiTHi.x

Виявляти неви-

пробле-

ми у предмет-

формулювати

питання та виз-

начати шляхи

Формулювати

Hayk0Bi rinoTe-

зи. мету i зав-

дання науково-

го

дизайн та план

наукового

наукове

дження

Пояснювати

принципи, спе-

та

ме-

ння.

обра-

них показниюв
вдос-

коналювати та

впроваджувати

HOBi методи до-

за

об аним нап я-

-4-
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мом наукового

проекту та

ocBiTHb0i

HocTi
-4—4--4- .4.

результати нау-

кових
жень, викорис-

товувати мето-

ди статистич-

ного

ження

Впроваджувати

результати нау-

кових
жень у
процес. медич-

ну практику та

с

Презентувати

результати нау-

кових
жень у
презентацй. по-

стерних допо-

Розвивати

в

й

cei

п оцес

про-

цесу, рекомен-

д вати шляхи
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його

лення

роботу колек-

тиву (студен-

TiB. колег, м1ж-

команди)

Дотримуватися

етичних прин-

при ро-

60Ti З

ми. лаборатор-

ними тварина-

ми

Дотримуватися

академнноТ

нести

за

отри маних

3HakiB «4» вплив компонента на формування програмного результату навчання:

«+++» — даний компонент

«++» — даний компонент с

«+» — даний компонент не вносить внеску

«-» — даний компонент не засвоюеться
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V— фо ми атестацй здоб вищоТ пеня докто а ii
Форми

вищоТ

ступеня

доктора

Вимоги до

заключноТ

роботи

Вимоги до пуб-

захисту

роботи

ocBiTHboT програми за €КТС (враховуючи
сумарну та piBeHb засвоення кожного
навчального курсу)

захист наукових досягнень у дисертацй•

допускаеться до захисту дисертацй'
засвоення ocBiTHb0T програми

проводить Hayk0Bi з
планом науковоТ роботи, який затверджу€ться

Вченою радою;

план науковоТ роботи е окремим
документом, який розробляеться на ocH0Bi ocBiTHb0-Hayk0B0T
програми та використовуеться для
виконання запланованоТ науковоТ роботи;

план науковоТ роботи завершуеться
захистом дисертацй•;

це творча
робота, яка виконуеться
наукового

вона мае бути результатом 
i про те, що автор 

та спроможний 

творчоТ розробки
сучасними методами

профе-
мають теоретичне та практичне

значення в охорони здоров'я;
викладаеться украТнською або

мовами. У бути 
положень, отриманих тощо;

за BCi в 
використання фактичного та
час П написання, 06rpyHT0BaHicTb 
в захищаються, несе 

— автор дисертацй%,

оформлення дисертацй• мае 

формулювання

порядок

та положень,
безпосередньо

вимогам;
k0MiciT установ, де виконувалась

вивчають питання про або у тексто-
вих запозичень, використання наукових i

aBTopiB без посилання на джерело;
3MicT оприлюднюеться на

HiBe ситет
• Процедура та умови проведення захисту
дисертацй• чинним Положенням та законо-
давству
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VI - Вимоги до системи вн т забезпечення вищоТ

Принципи та

процедури

забезпечення

та у документах: Закон УкраТни

<<Про вищу ocBiTy» 01.07.2014р. N2 1556-VIl,

<<Стандарти i щодо забезпечення в

европейському npocTopi вищоТ 

в забезпечення вищоТ

стандарт УкраТни <<Системи 

9001:2009.

Принципи забезпечення

европейським та 

там вищоТ

европейськоТ

ДСТУ lSO

стандар-

вищого навчального закладу, який несе

за забезпечення ocBiTHb0T

HOCTi та вищоТ

системний який передбачае

на BCix процесу;

про-

цесу;

на BCix етапах забезпечення

Процедури забезпечення

о забезпечення та середовища;

о удосконалення планування ocBiTHb0T мо-

та оновлення ocBiTHb0T програми;

контингенту вищоТ
доктор

наукових до

о удосконалення та науково-

методично? баз для ocBiTHb0T програми;

забезпечення pecypciB для

вищоТ за piBHeM доктор

розвиток систем з метою
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процесом;

перегляд

ocBiTHb0T

програми

ВИЩОТ

• забезпечення 
внз;

• створення ефективноТ 

про

та виявлен-

ня у наукових працях

ВНЗ i вищоТ доктор

• створення ефективноТ системи та

хабарництву в ocBiTHb0MY ВНЗ.

та процес за piBHeM доктор

до стандарту вищоТ та

розробленоТ на його ocH0Bi ocBiTHb0T програми.

та перегляд ocBiTHb0T програми

проводиться до положення, розробленого ВНЗ.

Критерй', за якими перегляд ocBiTHb0T

програми, формулюються як у зворотного

зв'язку i3
ми, роботодавцями, так i прогнозування роз-

витку потреб та ринку

Показниками ocBiTHb0T програми е:

• у до сучасного стану
медицини;

• участь у та BHeceHHi 3MiH в
програму;

• на програму;

• piBeHb 3MicT0M ocBiTHb0T

програми;

• наукових та
О iBeHb aHTiB.

знань, навичок та YMiHb

нюеться у ВНЗ на власного положення про орга-

процесу.

Система включае:

поточний, семестровий,

час атестацй' один раз на

pik 3BiTye перед ВНЗ про виконання
плану ocBiTHb0-Hayk0B0T програми.
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науково-

та наукових

pecypciB для

процесу

Професорсько-викладацький склад ВНЗ

в YkpaTHi i за кордоном.

ВНЗ забезпечуе pi3Hi форми

не одного разу на

5 P0kiB ДО ЯКИЙ

затверджуеться вченою радою ВНЗ та вводиться в

наказом ректора.

ВНЗ мае право 

ги, конференцй', 
тощо).

Ресурсами для 

ВНЗ е:

стандарт вищоТ за 

доктора 

програма ВНЗ з

положення ВНЗ про

робочий навчальний план;

програми

до 

програми та форми

майстер-класи, TpeHiH-

столи, школи педаго-

у

piBHeM

222 Медицина;

умов:

належне навчально-методичне забезпечення (комплек-

си) навчальних

джерела та комп'ютерна TexHika•,

власна Be6-cTopiHka який 

готовку

iHTepHeT-3B' ЯЗОК;

i3 сучасною навчальною 

вими, та фаховими 

даннями;

засоби навчання;

за

науко-

ви-

практичних баз для проведення BCix

практики;

належне кадрове забезпечення викладання навчальних
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систем для

ефективного

ocBiTHiM

процесом

про

ocBiTHi програ-

ми,

вищоТ

та

та

виявлення

Електронна система збору i 

Система електронного

Електронна скринька.

(€ДЕБО) та

На ВНЗ оприлюднюються: статут, власне

положення про процесу, правила

прийому, вищоТ за якими проводиться

у тому за piBHeM доктор

ocH0BHi про ocBiTHi програми тощо.

Процедури та заходи:

формування колективу ВНЗ, який не сприймае i не

допускае

створення умов до

створення експертних для виявлення

ного в наукових статтях,

никах, навчальних та методичних виданнях, дисер-

тощо;

виявлення та притягнення до 

у

винних

проектно? групи:

Проректор з роботи

та питань розвитку, д. мед. н., професор

Члени проектно; групи:

Зав. кафедри aHaT0MiT,

анатомй та оперативно;

д. мед. н., професор

Зав. кафедри пропедевтичних та

д. мед. н., с.н.с.

.О. Клименко

В.С. черно

М.Ю. зак
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