
Протокол № 4
спільне засідання проектних груп освітньо-наукових програм третього (освітньо-наукового) 

рівня спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 226 Фармація, 221 Стоматологія
від 15.05.2017 р.

Присутні: керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 222 
Медицина проф. Туманський В.О., керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової 
програми) спеціальності 226 Фармація проф. Панасенко О.І., керівник проектної групи (гарант 
освітньо-наукової програми) спеціальності 228 Педіатрія проф. Леженко Г.О., керівник 
проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 221 Стоматологія доц. 
Возний О.В., члени проектної групи спеціальності 222 Медицина: проф. Візір В.А., проф. 
Волошин М.А., проф. Ганчева О.В., проф. Михайловська Н.С., проф. Рябоконь О.В., проф. 
Перцов В.І., доц. Разнатовська О.М., члени проектної групи спеціальності 226 Фармація: проф. 
Гладишев В.В., проф. Бушуева І.В., проф. Кучеренко Л.І., проф. Коваленко С.І., проф. Книш 
Є.Г., доц. Каплаушенко А.Г., члени проектної групи спеціальності 221 Стоматологія: доц. 
Чертов С.О., доц. Міщенко О.М., доц. Возна І.В., члени проектної групи спеціальності 228 
Педіатрія: проф. Резніченко Ю.Г., проф. Іванько О.Г., проф. Недельська С.М., доц. Пашкова
0 . Є., проф. Спахі О.Г., здобувані: Соколова М.В., Ісаченко М.І., Дац В,В., Семенов Д.М., 
Фролова 10.С., Ставицький В.В., Крайня Г.В., Вакула Д.О.

Порядок денний:
1. Про внесення змін у навчальні плани освітньо-наукових програм третього (освітньо- 
наукового) рівня спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 226 Фармація, 221 Стоматологія.

Виступили:
1. Керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 222 Медицина 
проф. Туманський В. О.
2. Керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 226 Фармація 
проф. Панасенко О.І.
3. Керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 228 Педіатрія 
проф. Леженко Г.О.
4. Керівник проектної групи (гарант освітньо-наукової програми) спеціальності 221 
Стоматології д.мед.н, доц. Возний О.В.
5. Члени проектної групи: проф. Рябоконь О.В., доц. Каплаушенко А.Г., доц. Возна І.В., проф. 
Недельська С.М.
6. Здобувані: Ісаченко МЛ., Семенов Д.М., Фролова Ю.С., Вакула Д.О.

Постановили:
1. Внести наступні зміни в освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) 

рівня спеціальностей 222 Медицина, 228 Педіатрія, 226 Фармація, 221 Стоматологія:
1.1. У навчальних атестацію аспірантів перенести з жовтня і березня на січень і червень, 

а також змінити бюджет часу: на теоретичне навчання із 117 тижнів до 120 тижнів за період 
навчання (з розбивкою на три роки освітньої програми 40/40/40), на атестацію -  з 12 тижнів до 
6 тижнів (за роками -  2/2/2) і на канікули -  з 27 тижнів на 30 тижнів (за роками -  10/10/10).

1.2. В програмному наповненні змінити назви нормативних дисциплін і обсяги 
навантаження з них:

- «Біостатистика» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  10 лек., 30 практ., 50 с.р.) на «Основи 
біостатистики та методи статистичного моделювання» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  8 лек., 26 
практ., 56 с.р.; 2, 3 семестри викладання);

- «Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» (З 
кредити ЄКТС, 90 годин -  12 лек., 38 практ., 40 с.р.) на «Технологія планування, реєстрації прав 
інтелектуальної власності та апробації результатів наукового дослідження» (3 кредити ЄКТС, 
90 годин -  24 лек., 26 практ., 40 с.р.; 1-4 семестри викладання).

- навчальну дисципліну «Іноземна мова Upper Intermediate» збільшити з 6 кредитів ЄКТС 
(18 годин -  120 практ., 60 с.р.) до 8 кредитів ЄКТС (240 годин -  120 практ., 120 с.р.; 1-4 
семестри викладання). Назву дисципліни перейменуватио на «Іноземна мова Upper Intermediate-



Advanced», оскільки програму підготовки з предмету переорієнтовано на максимальний рівень 
володіння мовою Advanced.

1.3. У навантаженні вибіркових дисциплін, спрямованих на формування спеціальних 
компетентностей за фахом здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, 40 
годин семінарських занять змінити на аналогічний обсяг практичних занять (загальна кількість 
практ. занять 80 годин).

1.4. Задля оптимізації й узгодження матеріалу з нормативних і вибіркових дисциплін, 
спрямованих на здобуття загальних компетентностей, змінити програмний зміст і структуру 
навчальних курсів:

- програмний зміст дисциплін «Основи теорії комунікації» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  
40 практ., 50 с.р.) та «Українська мова за професійним спрямуванням» (3 кредити ЄКТС, 90 «• 
годин -  40 практ., 50 с.р.) включити до вибіркової дисципліни «Основи академічної й 
педагогічної комунікації»;

- встановити вибірковий блок курс за вибором з оволодіння навичками організації та 
проведення навчальних занять, управління науковими проектами з навчальних дисциплін: 
Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі, Основи академічної й педагогічної 
комунікації. Здобувай має обрати одну із навчальних дисциплін;

- програмний зміст вибіркової дисципліни «Сучасні інформаційні технології» (3 кредити 
ЄКТС, 90 годин -  40 практ., 50 с.р.) включити до вибіркової дисципліни «Основи педагогіки та 
інноваційні технології у вищій школі» й нормативної дисципліни «Основи біостатистики та 
методи статистичного моделювання» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  8 лек., 26 практ., 56 с.р.);

-. програмний зміст вибіркової дисципліни «Філософія науки» (3 кредити ЄКТС, 90 
годин -  40 практ., 50 с.р.) й нормативної дисципліни «Етика і методологія наукового 
дослідження» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  20 лек., ЗО практ., 40 с.р.) включити до нормативної 
дисципліни «Філософія науки та етика наукового дослідження» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  40 
лек., 30 практ., 20 с.р.; 1, 2 семестри викладання);

- програмний зміст вибіркової дисципліни «Технологія підготовки заявки на грант» (З 
кредити ЄКТС, 90 годин -  40 практ., 50 с.р.) включити до нормативної дисципліни «Технологія 
планування, реєстрації прав інтелектуальної власності та апробації результатів наукового 
дослідження» (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  4 лек., 26 практ., 40 с.р.).

1.5. З метою практичного оволодіння аспірантами навичками організації та проведення 
навчальних занять у навчальний план ввести навчально-педагогічну практику, яка 
проводитиметься протягом 3, 4 семестрів (4 кредити ЄКТС, 90 практ., ЗО с.р.).

1.6. Для заочної форми навчання, при ідентичній щодо очної форми загальній кількості 
навантаження, змінити розподіл між кількістю аудиторних занять і самостійної роботи з 
дисциплін:

- Філософія науки та етика наукового дослідження (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  16 лек.,
12 практ., 62 с.р.);

- Технологія планування, реєстрації прав інтелектуальної власності та апробації 
результатів наукового дослідження (3 кредити ЄКТС, 90 годин -  22 лек., 8 практ., 60 с.р.; 1-4 
семестри викладання)

- Іноземна мова Upper Intermediate-Advanced (8 кредитів ЄКТС, 240 годин, 80 практ., 160
с.р.).

1.7. З огляду на введені зміни загальний обсяг навчального навантаження збільшити до 
36 кредитів ЄКТС.

2. З метою точнішого відображення об'єкту вивчення, в освітньо-наукову програму 
третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 222 Медицина внести зміни в назви 
навчальних дисциплін, спрямованих на формування спеціальних компетентностей:

- «Сучасна медична психологія і психіатрія» на «Сучасна психіатрія»;
- «Сучасна анестезіологія та реаніматологія» на «Сучасна анестезіологія та інтенсивна 

терапія».

Ч



3. З метою точнішого відображення об’єкту вивчення, в освітньо-наукову програму 
третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 226 Фармація внести зміни в назву 
навчальної дисципліни, спрямованої на формування спеціальних компетентностей:

- «Сучасна фармацевтична хімія і фармакогнозія» на «Сучасні аспекти створення і 
стандартизації лікарських засобів (ЛЗ), активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) та 
біологічно активних речовин (БАР)».

4. Рекомендувати Вченій раді ЗДМУ затвердити зміни у навчальних планах освітньо- 
наукових програм третього (освітньо-наукового) рівня спеціальностей 222 Медицина, 228 
Педіатрія, 226 Фармація, 221 Стоматологія.

Керівник проектної групи 
(гарант освітньо-наукової програми) 
спеціальності 222 Медицина, проф.

Керівник проектної групи 
(гарант освітньо-наукової програми) 
спеціальності 226 Фармація, проф.

Керівник проектної групи
(гарант освітньо-наукової програми)
спеціальності 221 Стоматологія, д.мед.н., доц.

Керівник проектної групи 
(гарант освітньо-наукової програми) 
спеціальності 228 Педіатрія, проф.

Ч


