
Звіт 

за результатами громадського обговорення проєкту освітньо-наукової програми «Медицина», редакція 2020-02 

 

Поточна редакція 

/висвітлення 

питання 

Форма надання 

пропозицій 

Пропозиції, що 

надійшли під час 

громадського 

обговорення 

Рішення щодо 

пропозицій і 

обговорення 

Остаточна редакція із урахування 

результатів обговорення та додатково 

внесених змін 

Випускники третього рівня вищої освіти 

 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Середюк Леся 

Володимирівна 

Рекомендую розширення 

напрямку наукових 

досліджень щодо впливу 

Covid-19 на перебіг 

серцево-судинних 

захворювань. 

Рекомендую молодим 

фахівцям вступати на 

програму ОНП 

"Медицина". 

Схвалено в 

повному обсязі. 

 

Розширено напрямки наукових 

досліджень щодо впливу Covid-19 на 

перебіг серцево-судинних захворювань. 

- Зокрема, додано новий науковий 

напрямок «Визначення особливостей 

патогенетичного та клінічного перебігу 

постковідного синдрому з врахуванням 

ураження внутрішніх органів (легень, 

серця, нирок, печінки, підшлункової 

залози), ендокринної та центральної і 

периферичної нервової систем, залежно 

від статі, віку, впливу різних 

несприятливих чинників», що включає 

вивчення наукових досліджень щодо 

впливу Covid-19 на перебіг серцево-

судинних захворювань. 

 

 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Ебае Нсан Еком 

Хотілося б, щоб було 

більше можливостей для 

поїздок за кордон для 

Схвалено в 

повному обсязі. 

 

Розширено інформування щодо 

міжнародних наукових заходів. 

На електронну пошту кафедр 

надсилаються повідомлення про 



спілкування та 

конференцій. 

міжнародні наукові заходи з 

відповідними посилання для реєстрації 

та надсилання своїх наукових 

матеріалів. 

Науково-педагогічні працівники 

 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Бойчук Олександра 

Григорівна д. мед. н., 

професорка, 

Професорка кафедри 

акушерства і гінекології 

ПО 

1. Переглянути часовий 

розподіл між 

аудиторною та 

самостійною роботою 

аспірантів заочної 

форми навчання в 

сторону зменшення 

кількості аудитрних 

годин. 

2. Розширення 

вибіркових дисциплін:  

" Сучасні технології 

викладання у вищій 

медичній освіті", 

"Основи риторики". 

Відхилено за 

першою 

пропозицією 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

частково за 

другою 

пропозицією 

 

Відповідно до закону України про вищу 

освіту ст. 49 та ст. 9 закону України про 

освіту (Нормативно-правове 

забезпечення освітнього процесу за 

заочною формою навчання) та 

«Положення про заочну форму 

навчання здобувачів вищої освіти 

ступеня доктор філософії у Івано-

Франківському національному 

медичному університеті МОЗ України» 

на ОНП «Медицина» не може бути 

збільшено кількість годин для 

самостійної роботи на заочній формі 

навчання. 

 

Збільшення числа вибіркових 

дисциплін на ОНП «Медицина» не 

виправдано, оскільки, запропоновані 

Вами дисципліни вже наявні в ОНП. 

Проте в межах дисципліни ОК4 

«Основи педагогіки вищої школи» 

розширено розгляд питання сучасних 

технологій у вищій медичній освіті; 

ВК1 «Риторика та академічне письмо» 



складає (3 кредити) в повній мірі 

висвітлює «Основи риторики». 

 Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Федоров Сергій 

Валерійович д. мед. н. 

професор, професор 

кафедри терапії і 

сімейної медицини ПО 

Розширити діагностичні 

можливості лабораторії 

кафедри терапії і 

сімейної медицини 

ННІПО щодо інфекції 

COVID-19. 

Схвалено в 

повному обсязі 

відповідно до 

плану розвитку 

ІФНМУ 

 

- В освітню і наукову складову ОНП 

«Медицина» (ВК8 «Сучасні науково-

практичні аспекти внутрішньої 

медицини», новий науковий напрямок 

«Визначення особливостей 

патогенетичного та клінічного перебігу 

постковідного синдрому з врахуванням 

ураження внутрішніх органів (легень, 

серця, нирок, печінки, підшлункової 

залози), ендокринної та центральної і 

периферичної нервової систем, залежно 

від статі, віку, впливу різних 

несприятливих чинників», включено 

засвоєння навичок роботи в лабораторії 

кафедри терапії і сімейної медицини 

ННІПО щодо інфекції COVID-19. 

 

 

 

 

 

Пропозиція в 

громадському 

обговоренні 

Сачко Андрій 

Михайлович, голова 

ТМВ ІФНМУ, 

асистент кафедри 

анатомії людини 

Пропоную ввести курс за 

вибором «Інформаційні 

технології». 

Схвалено за 

першою 

пропозицією в 

повному об’ємі.  

Введено ВК6 «Формування цифрових 

компетентностей у науковців», що 

передбачає вивчення інформаційних 

технологій. 



  д.мед.н., професор 

Жураківська О.Я. 

Відповіднодо Закону 

України №1369-ІХ від 30 

березня 2021р «Про 

внесення змін до деяких 

законів України щодо 

врегулювання окремих 

питань присудження 

наукових ступенів та 

ліцензування освітньої 

діяльності» розширити 

вивчення понять 

фабрикація та 

фальсифікація в ОК2 

«Академічна 

доброчесність». 

Схвалено в 

повному об’ємі.  

 

При вивченні ОК2 «Академічна 

доброчесність» включено до лекцій та 

практичних занять матеріал щодо 

тлумачення форм фабрикацій та 

фальсифікацій, методів недопущення, 

попередження та відповідальність.  

СК 10. Лідерство у 

розробці та 

впровадженні 

інновацій і їхнє 

використання в 

професійній 

медичній 

діяльності. 

Лідерство у 

керуванні 

колективом. 

 

  к.п.н., 

доц. Кузенко О.Й. 

кафедра українознавства 

і філософії 

пропоную назву 

дисципліни ОК4 

«Педагогіка» змінити на 

«Основи педагогіки 

вищої школи» 

- пропоную доповнити 

«СК 10. Лідерство у 

розробці та 

Схвалено в 

повному об’ємі 

за трьома 

пропозиціями 

Назву ОК4 змінено на «Основи 

педагогіки вищої школи» 

 

 

 

СК 10. Лідерство у розробці та 

впровадженні інновацій і їхнє 

використання в професійній медичній 

та освітній діяльності. Лідерство у 

керуванні колективом». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впровадженні інновацій і 

їхнє використання в 

професійній медичній 

діяльності. Лідерство у 

керуванні колективом»  

СК 10. Лідерство у 

розробці та 

впровадженні інновацій і 

їхнє використання в 

професійній медичній та 

освітній діяльності. 

Лідерство у керуванні 

колективом». 

- На мою думку, у 

ПРН 20. «Дотримуватися 

академічної та 

професійної 

доброчесності, 

впроваджувати політику 

академічної 

доброчесності в наукову, 

професійну та 

викладацьку діяльність, 

нести відповідальність за 

достовірність отриманих 

наукових результатів, 

вміти планувати і 

проводити заходи 

направлені на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 20. «Дотримуватися академічної 

та професійної доброчесності, 

впроваджувати політику академічної 

доброчесності в наукову, професійну та 

освітню діяльність, нести 

відповідальність за достовірність 

отриманих наукових результатів, вміти 

планувати і проводити заходи 

направлені на недопущення проявів 

академічної не доброчесності» 



недопущення проявів 

академічної не 

доброчесності» 

викладацьку діяльність 

замінити на освітню 

діяльність. 

Зовнішні стейкхолдери 

 Індивідуальна 

письмова 

пропозиція 

Марусин Оксана 

Василівна, 

Експерт ДОВ ОДА з 

ендокринології, к.мед.н., 

доцент 

Пропоную: 

1.Посилити практичні 

навики для аспірантів 

2.Розширити наукові 

напрямки в галузі 

ендокринології 

Схвалено в 

повному обсязі 

1.Поліпшено умови відпрацювання 

практичних навиків у навчально-

тренінгових центрах ІФНМУ в тому 

числі новому симуляційному центрі 

(Наприклад в науково-практичному 

центрі серцево-судинної реабілітації та 

відновного лікування 

відпрацьовуються навички 

інструментальних методів оцінки 

функціонального стану серця, ). 

2.Розширено напрямки наукових 

досліджень відносно коморбідних 

станів. 

- Наприклад, включено новий науковий 

напрямок «Визначення особливостей 

патогенетичного та клінічного перебігу 

постковідного синдрому з врахуванням 

ураження внутрішніх органів (легень, 

серця, нирок, печінки, підшлункової 

залози), ендокринної та центральної і 

периферичної нервової систем, залежно 



від статі, віку, впливу різних 

несприятливих чинників». 

Гарант 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Вірстюк Наталія 

Григорівна д. мед.н., 

професор, завідувачка 

кафедри фармакології та 

внутрішньої медицини 

№3 імені професора 

М.М. Бережницького 

- До напрямків наукових 

досліджень додати 

«Визначення 

особливостей 

патогенетичного та 

клінічного перебігу 

коронавірусної хвороби 

залежно від наявності 

супутньої патології 

(ендокринних, імунних, 

серцево-судинних 

захворювань, ожиріння, 

неалкогольної жирової 

хвороби печінки та 

інших)».  

Схвалено в 

повному об’ємі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В ОНП розширено напрямки наукових 

досліджень і включено «Визначення 

особливостей патогенетичного та 

клінічного перебігу коронавірусної 

хвороби залежно від наявності 

супутньої патології (ендокринних, 

імунних, серцево-судинних 

захворювань, ожиріння, неалкогольної 

жирової хвороби печінки та інших)».  

 

 

  

Члени проєктної групи 

 

 

 

Пропозиція в 

громадському 

обговоренні та 

Чернюк Наталія 

Володимирівна 

д. мед. н., професорка, 

Схвалено в 

повному обсязі  

 

До напрямків наукових досліджень 

додано «Розробка програм збереження 

здоров’я населення Прикарпаття за 



 

 

під час 

засідання 

робочої групи 

завідувачка кафедри 

внутрішньої медицини 

№1, клінічної імунології 

та алергології імені 

академіка Є.М. Нейка 

Рекомендації щодо 

покращення ОНП 

"Медицина": розширити 

напрямки наукових 

досліджень стосовно 

коморбідної патології з 

акцентом на 

індивідуальні 

профілактичні та 

реабілітаційні заходи. 

умов пандемії SARS-CoV-2», що 

включає розробку індивідуальних 

профілактичних та реабілітаційних 

заходів. 

 

 Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

Скрипник Надія 

Василівна д. м. н., 

професорка, 

завідувачка кафедри 

ендокринології 

1. Прошу розширити 

спектр наукових 

досліджень в галузі 

ендокринології. 

2. Просимо включити 

в програму вибірковий 

компонент (ВК) з ОПП 

"Медицина" курс за 

вибором "Вибрані 

1. Схвалено в 

повному обсязі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Схвалено 

частково 

- Напрямок наукових досліджень 

«Дослідження нових ланок патогенезу 

порушень серцево-судинної, нервової, 

імунної та інших систем, органів 

травлення, нирок і опорно-рухового 

апарату при ендокринних й обмінних 

захворюваннях і розробка нових 

методів профілактики й комплексного 

лікування» розширено коморбідними 

станами. 

 

До ВК15 внесено тему "Вибрані 

питання ендокринології у жінок 

репродуктивного віку". Проте, 



питання ендокринології 

у жінок репродуктивного 

віку" 

здобувач може обирати ВК з ОПП 

«Медицина» відповідно до «Положення 

про реалізацію права вибору 

здобувачами освіти вибіркових 

дисциплін в Івано-Франківському 

національному медичному 

університеті». 

 Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

Воронич-Семченко 

Н.М., д. м. н., 

професорка, 

завідувачка кафедри 

фізіології 

1. Вважаю доцільним 

розширити частку 

самостійної роботи та 

дистанційних форм 

навчання. 

2. Розширити тематику 

вибіркових дисциплін - 

на актуальну 

проблематику (зокрема, 

щодо патофізіологічних, 

клініко-морфологічних 

особливостей, тощо  

коронавірусної хвороби). 

 

 

 

 

 

Схвалено в 

повному обсязі 

за першою 

пропозицією. 

 

Схвалено 

частково за 

другою 

пропозицією 

 

 

 

 

 

1.На ОНП «Медицина» збільшено 

кількість годин для самостійної роботи 

до 66%. У рамках кожної дисципліни 

вітається інноваційний підхід у 

впровадженні різних дистанційних 

форм навчання. 

2. До ВК27 «Новітні погляди до 

розуміння фізіологічних аспектів 

коморбідності» у лекційний матеріал та 

теми практичних занять внесено 

питання «Патофізіологічні, клініко-

морфологічні особливості  

коронавірусної хвороби». Тому не 

доцільно розширювати тематику 

вибіркових дисциплін. 

Товариство молодих вчених 



ВК циклу 

професійного 

спрямування, ОК10 

«Курс англійської 

мови наукового 

спілкування»» в 

ОНП 

«Стоматологія», 

2020р мають 

підсумковий 

контроль у формі 

«Іспит». 

Витяг з 

протоколу 

засідання 

Товариство 

молодих 

вчених №9 від 

27.08.2021р 

Відмінити форму 

оцінювання «Екзамен» у 

зв’язку із тим, що він 

дублює форму 

оцінювання 

«Підсумковий 

модульний контроль». 

Результати ПМК у 

повній мірі 

відображають рівень 

знань та вмінь аспірантів. 

Схвалено в 

повному обсязі 

 

 

 

 

Змінено підсумковий контроль у формі 

«Іспит» із ВК циклу професійної 

підготовки та ОК 10 «Курс англійської 

мови наукового спілкування» на ПМК. 

 

Навчальний відділ 

Відсоток 

самостійної 

позааудиторної 

роботи становить 

49,1%. 

 

Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

Керівник навчального 

відділу 

Голуб В.В. 

Збільшити відсоток 

самостійної 

позааудиторної роботи з 

49,1% до 66%. 

Схвалено в 

повному обсязі 

Збільшено відсоток самостійної 

позааудиторної роботи до 66% на всіх 

дисциплінах ОНП. 

Науковий відділ 

 Пропозиція під 

час засідання 

робочої групи 

В.о. начальника 

наукового відділу 

д.мед.н., професор 

Дмитришин Т.М. 

Оновити напрямки 

наукових досліджень із 

врахуванням тем НДР 

кафедр. 

Схвалено в 

повному обсязі. 

До орієнтовного переліку тем наукових 

досліджень зі спеціальності 222 

«Медицина» включено теми: 

- -Визначення особливостей 

патогенетичного та клінічного перебігу 

постковідного синдрому з врахуванням 

ураження внутрішніх органів (легень, 

серця, нирок, печінки, підшлункової 



 

  

залози), ендокринної та центральної і 

периферичної нервової систем, залежно 

від статі, віку, впливу різних 

несприятливих чинників; 

- -Визначення особливостей 

патогенетичного, клінічного перебігу 

коронавірусної хвороби залежно від 

вірусного навантаження та мутантних 

форм SARS-CoV-2, комор бідності з 

іншими вірусними, бактеріальними та 

грибковими захворюваннями; 

-Розробка програм збереження здоров’я 

населення Прикарпаття за умов 

пандемії SARS-CoV-2. 

- Перебіг інфекційних хвороб на тлі 

супутньої  патології,  поєднаних 

хронічних інфекцій та інвазій, корекція 

лікування 

- - Розробка діагностичної тактики та 

патогенетичне обґрунтування 

ефективних методів збереження та 

відновлення репродуктивного 

потенціалу та покращення параметрів 

якості життя жінки при акушерській та 

гінекологічній патології 

- - Індивідуалізація лікування раку 

органів репродуктивної системи та 

шлунково-кишкового тракту шляхом 



вивчення прогностичних факторів та 

удосконаленням методів діагностики 

- - Роль нейрон-гуморальної регуляції та 

ендокринної системи у виникненні 

структурно-функціональних змін у 

серці, судинах і нирках 

- - Сучасні механізми розвитку 

патологічних станів нижніх сечових 

шляхів і чоловічих статевих органів та 

обґрунтування ефективних методів їх 

корекції 

- - Долсідження протимікробної 

активності екстрагованих комплексів 

лікарських рослин та синтетичних 

гетероциклічних сполук відносно 

мікроорганізмів з різними механізмами 

антибіотикорезистентності 

- - Клініко-патогенетичні паралелі 

діагностики, лікування та профілактики 

судинниї та нейродегенеративних 

захворювань нервової системи 

- - Структурні та функціональні зміни 

внутрішніх органів при хронічних 

неінфекційних захворюваннях: 

можливості медикаментозної корекції 

- - Роль гастроінтестинальних, 

ендокринних та гормонів жирової 

тканини в розвитку коморбідної 

патології внутрішніх органів і розробка 



та обґрунтування диференційованих 

методів лікування 

- - Підвищення ефективності 

морфологічної діагностики 

захворювань у дорослих та дітей за 

наявності коморбідної патології 

- - Клініко-патогенетичне обґрунтування 

застосування методів медичної 

реабілітації курорту «Моршин» у 

лікуванні захворювань внутрішніх 

органів 

- - Морфофункціональні зміни органів і 

систем організму під впливом 

протипухлинних препаратів та за умов 

їх корекції 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми «Медицина» 

третього рівня вищої освіти                                                                                                       Вірстюк Н.Г. 

 



 

 


