
ЗВІТ 

про результати громадського обговорення 

проєкту освітньо-професійної програми «Медицина» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я 

Івано-Франківського національного медичного університету 

 

№ 
Пропозиції, що надійшли під час 

громадського обговорення 
Автор пропозиції 

Рішення щодо 

пропозиції і 

обговорення 

Остаточна редакція з урахуванням 

результатів обговорення та 

додатково внесених змін 

1. Якісна вища освіта, виховання національної 

еліти відіграє важливу роль у формуванні 

креативних, успішних людей в цілому, та в 

медицині, зокрема. Надзвичайно ціную 

знання та практичні навички отримані під 

час навчання на медичному факультеті 

Івано-Франківського національного медич-

ного університету, оскільки вони стали 

наріжним каменем на якому будувалось моя 

професійна кар’єра. Медична освіта дозво-

лила мені вдосконалитись і розвиватися, 

втілювати в життя юнацькі задуми. 

Неабияку роль університет відіграв у моєму 

становлення як цілісної особистості. Здобуті 

знання під час навчання на медичному 

факультеті дозволили мені розвиватися та 

втілити в життя мої мрії в медицині не 

тільки в Україні, а й за її межами. 

Освітньо-професійна програма (ОПП), що 

Слугоцька Ірина 

Володимирівна 

Схвалено Без змін 



реалізується в Івано-Франківському націо-

нальному медичному університеті за 

спеціальністю 222 Медицина – це система 

документів, ресурсів і заходів, що 

розроблені, затверджені та впроваджені 

закладом вищої освіти з урахуванням вимог 

ринку праці на підставі Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 222 Медицина. 

ОПП регламентує цілі, очікувані результати, 

зміст, умови та технології реалізації 

освітнього процесу, оцінку якості підготовки 

випускника за даною спеціальністю. 

Освітньо-професійна програма викладена 

структурологічно. У ній визначені цілі, 

завдання, зміст, і місце в структурі основної 

освітньої програми і компетенції, що 

формуються в результаті опанування 

навчальних предметів. Дисципліни навчаль-

ного плану, які наведені в ОПП відобра-

жають актуальні теми в галузі медицини для 

різних спеціальностей. 

Кадрове забезпечення освітньо-професійної 

програми відповідає профілю дисциплін, що 

викладаються. До викладання і медичної 

практики залучені особи з досвідом 

практичної роботи світового рівня за 

різними спеціальностями в галузі медицини 

на посадах керівників і провідних фахівців. 

З розробленої ОПП можна зробити 

висновок, що вона має високий рівень 



забезпеченості навчально-методичною доку-

ментацією і матеріалами. 

З урахуванням вищесказаного вважаю, що 

рецензовану освітньо-професійну програму 

можна рекомендувати до використання для 

підготовки студентів за спеціальністю 222 

Медицина. 

2. Освітня програма повністю забезпечує 

компетентності та програмні результати, які 

потрібні спеціалісту лікувальної справи для 

своєї професійної діяльності. 

Крім того, у освітній програмі внесено 

позакредитну дисципліну – фізичне 

виховання із зазначенням заліку як 

підсумкового контролю, що могло б бути 

переглянуто у відповідності до листа МОНУ 

№ 1/9-126 від 13 березня 2015 року: "При 

цьому включення до навчальних планів так 

званих «позакредитних дисциплін» не 

передбачене Законом України "Про вищу 

освіту". 

Заняття з фізичної культури в спортивних 

секціях можуть бути організовані як 

факультативи (тобто за бажанням студентів; 

у загальне число кредитів ЄКТС і до 

навчальних планів не включаються, форм 

підсумкового контролю не мають)." 

Бойчук 

Володимира 

Михайлівна 

Схвалено Без змін 

3. Анатомія людини (ОКП 9), як фунда-

ментальна дисципліна програми підготовки 

майбутніх лікарів, закладає основи вивчення 

Попадинець 

Оксана 

Григорівна 

Схвалено Змінено: 

1) у таблиці 4.1 відмітити відпо-

відність ФК 1 та ФК 2; 



клінічних дисциплін, тому вважаємо за 

доцільне: 

1) у таблиці 4.1 відмітити відповідність ФК 1 

та ФК 2; 

2) у таблиці 5.1 залишити відповідність 

тільки ПРН 1 та ПРН 2. 

(завідувач кафедри 

анатомії людини) 
2) у таблиці 5.1 залишити відпо-

відність тільки ПРН 1 та ПРН 2. 

4. ОКЗ 1 «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповідностей про-

грамних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів просимо 

вказати пункти ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 5, 

ЗК 6, ЗК 9, ЗК 14, ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

У проєкті не вказано жодної фахової 

компетентності для нашої дисципліни. 

Просимо вказати наступні пункти: ФК 1, 

ФК 16, ФК 17, ФК 19, ФК 21. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечення програм-

них результатів навчання (ПРН) обов’язко-

вими компонентами освітньої програми. 

У проєкті вказані всі 23 пункти ПРН. 

Просимо вказати лише пункти ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 12, ПРН 13, 

ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, ПРН 17, ПРН 19, 

ПРН 21, ПРН 22, ПРН 23. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено ОКЗ 1 «Українська мова (за про-

фесійним спрямуванням)» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповіднос-

тей програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освіт-

ньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів 

вказано пункти ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3, 

ЗК 4, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 9, ЗК 14, 

ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

У ОПП для ОКЗ 1 «Українська 

мова (за професійним спрямуван-

ням)» вказано наступні пункти: 

ФК 1, ФК 16, ФК 17, ФК 19, 

ФК 21. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечен-

ня програмних результатів навчан-

ня (ПРН) обов’язковими компо-

нентами освітньої програми. 

У проєкті замість всіх 23 пунктів 

ПРН вказано лише пункти ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 12, 



ПРН 13, ПРН 14, ПРН 15, ПРН 16, 

ПРН 17, ПРН 19, ПРН 21, ПРН 22, 

ПРН 23. 

5. ОКЗ 4 «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповідностей про-

грамних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів ЗК 2, 

ЗК 5, ЗК 6, ЗК 9, ЗК 11, ЗК 15 просимо 

вказати пункти ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 7, 

ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

У проєкті вказано одну фахову компетен-

тність для нашої дисципліни. Просимо 

вказати наступні пункти: ФК 1, ФК 3, ФК 6, 

ФК 11, ФК 16. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечення програм-

них результатів навчання (ПРН) обов’язко-

вими компонентами освітньої програми. 

У проєкті вказані всі 23 пункти ПРН. 

Просимо вказати лише пункти ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 13, 

ПРН 17, ПРН 20, ПРН 21. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено ОКЗ 4 «Іноземна мова (за про-

фесійним спрямуванням)» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповіднос-

тей програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освіт-

ньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів 

ЗК 2, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 9, ЗК 11, 

ЗК 15 вказано пункти ЗК 1, ЗК 2, 

ЗК 3, ЗК 4, ЗК 7, ЗК 8, ЗК 9, ЗК 10, 

ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

У проєкті вказано одну фахову 

компетентність для ОКЗ 4 

«Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)». Додано наступні 

пункти: ФК 1, ФК 3, ФК 6, ФК 11, 

ФК 16. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечен-

ня програмних результатів навчан-

ня (ПРН) обов’язковими компо-

нентами освітньої програми. 

У проєкті замість всіх 23 пунктів 

ПРН вказано лише пункти ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 3, ПРН 4, ПРН 6, 

ПРН 13, ПРН 17, ПРН 20, ПРН 21. 



6. ОКЗ 5 «Латинська мова та медична 

термінологія» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповідностей про-

грамних компетентностей обов’язковим 

компонентам освітньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів ЗК 2, 

ЗК 5, ЗК 6, ЗК 11, ЗК 15 просимо вказати 

пункти ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 9, ЗК 11, ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

У проєкті не вказано жодної фахової 

компетентності для нашої дисципліни. 

Просимо вказати пункти ФК 1, ФК 3, ФК 7, 

ФК 11, ФК 16. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечення програм-

них результатів навчання (ПРН) обов’язко-

вими компонентами освітньої програми 

У проєкті вказані всі 23 пункти ПРН. 

Просимо вказати лише пункти ПРН 1, 

ПРН 2, ПРН 4, ПРН 6, ПРН 13, ПРН 17, 

ПРН 21, оскільки наша дисципліна не 

повинна забезпечувати всі пункти ПРН. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено ОКЗ 5 «Латинська мова та 

медична термінологія» 

1. Розділ 4.1 Матриця відповіднос-

тей програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освіт-

ньої програми. 

Загальні компетентності: 

Замість вказаних у проєкті пунктів 

ЗК 2, ЗК 5, ЗК 6, ЗК 11, ЗК 15 

вказано пункти ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, 

ЗК 9, ЗК 11, ЗК 15. 

Фахові компетентності: 

Для ОКЗ 5 «Латинська мова та 

медична термінологія» вказано 

ФК 1, ФК 3, ФК 7, ФК 11, ФК 16. 

2. Розділ 5.1 Матриця забезпечен-

ня програмних результатів навчан-

ня (ПРН) обов’язковими компо-

нентами освітньої програми 

У ОПП проєкті замість всіх 23 

пунктів ПРН вказано лише пункти 

ПРН 1, ПРН 2, ПРН 4, ПРН 6, 

ПРН 13, ПРН 17, ПРН 21. 

7. Вибіркові компоненти ОПП 

Студенти медичного факультету мають 

можливість удосконалювати знання англій-

ської мови за професійним спрямуванням з 

другого по шостий курс включно, проте 

назва дисципліни на різних курсах звучить 

по-різному: 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено Вибіркові компоненти ОПП 

На всіх курсах дисципліну названо 

однаково – «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)». 



ВК 11.5. Іноземна мова (друга) – 2 курс 

ВК 16.6. Англійська мова (за проф. спряму-

ванням) – 3 курс 

ВК 19.14. Іноземна мова (за проф. спряму-

ванням) – 4 курс 

ВК 20.27. Іноземна мова (за проф. спряму-

ванням) – 5 курс 

ВК 23.23. Англійська мова (за проф. спряму-

ванням) – 6 курс 

Пропонуємо на всіх курсах назвати 

дисципліну однаково «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)». 

8. Студенти першого курсу вивчають наступні 

вибіркові дисципліни: 

ВК 2.1. Іноземна (англійська) мова 

ВК 2.2. Англомовна комунікація лікаря 

З поданих вище назв розуміємо, що студенти 

медичного факультету не матимуть можли-

вості вивчати німецьку та французьку мови, 

проте на стоматологічному на фармацев-

тичному факультетах ці дисципліни назива-

ються «Іноземна мова» та «Іншомовна 

комунікація», що у свою чергу дає студен-

там цих факультетів можливість вибору 

іноземної мови, яку вони вивчали у школі. 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено Назви дисциплін: 

ВК 2.1. Іноземна (англійська) мова 

ВК 2.2. Англомовна комунікація 

лікаря 

замінено на 

ВК 2.1. Іноземна мова 

ВК 2.2. Іншомовна комунікація 

лікаря 

9. Вибірковий компонент «Латинська та 

грецька мови у клінічній термінології», який 

6 років успішно проводився на 3 курсі, 

наразі не включений в ОПП та навчального 

плану. (Хоча результати останнього ПМК з 

Кафедра 

мовознавства 

ІФНМУ 

Схвалено ВК 16.12. «Латинська та грецька 

мови у клінічній термінології» 

включено до ОПП  



цієї дисципліни свідчать, що не всі студенти 

володіють клінічною медичною терміно-

логією на достатньо високому рівні.) 

Просимо повернути нашу дисципліну як 

вибірковий компонент на 2 або 3 курсі. 

10. Якісна освіта відіграє важливу роль у 

формуванні успішних людей. Я високо 

ціную знання отримані під час навчання у 

ІФДМА. Знання стали фундаментом на 

якому будувалось моє подальше професійне 

життя. Освіта допомогла мені вдоскона-

литись і сформувати себе як лікаря-хірурга 

та особистість в цілому. 

Освітньо-професійна програма  (ОПП), що 

реалізується в Івано-Франківському 

національному медичному університеті за 

спеціальністю 222 Медицина складена 

логічно. Дисципліни навчального плану, які 

наведені в ОПП відображають актуальні для 

галузі медицини теми. ОПП регламентує 

цілі, очікувані результати, зміст, умови та 

технології реалізації освітнього процесу, 

оцінку якості підготовки випускника за 

даною спеціальністю. 

З розробленої ОПП можна зробити 

висновок, що вона має високий рівень 

забезпеченості навчально-методичною 

документацією і матеріалами. 

Федорика Роман 

Яремович 

(випускник медич-

ного факультету 

ІФДМА 2001 року) 

Схвалено Без змін 

 

Гарант освітньо-професійної програми «Медицина» ІФНМУ                                                                                      Яцишин Р.І. 


